
Almere, 13 mei 2022 

Beste Margriet, 

“Soms moet je doen wat het beste is voor JOU, niet wat het beste is voor IEDEREEN” 

Wat een belevenis was dit leiderschapsprogramma “Meer Succes, Minder Stress”. Alhoewel 

ik sceptisch was over je belofte van 0% overuren, 25% productiever en 100% leven, kan ik 

niet anders zeggen dan dat je het waarmaakt. 

Wat heb ik veel geleerd over mijzelf, en dan vooral hoe ik dingen anders kan doen om 

minder stress en meer plezier te hebben en meer waardering voor mijzelf. Erg leuk en tege-

lijkertijd geruststellend was dat ook de andere deelnemers tegen dezelfde dingen aanliepen 

als ik. We konden daardoor veel van elkaar leren in hoe we dingen ineffectief ervoeren en 

oppakten, maar zeker ook hoe wij daar nu effectief mee omgaan. 

En ja… soms was je ‘bloed’ irritant haha, maar dat was wel nodig en heel goed om mij te 

laten zien hoe het productief kon en hoe ik assertief met mijn eigen gedrag en gevoel kon 

omgaan. Want de vraag die mij letterlijk en figuurlijk hartkloppingen bezorgde was: “Hoe 

zorg ik ervoor dat ikzelf op de eerste plaats kom en dat dit echt niet erg en egoïstisch is. ” 

Inmiddels ben ik van die hartkloppingen af, omdat ik nu op nummer 1 sta en me daarnaar 

gedraag. Zakelijk vertrouw ik op wat ik te bieden heb en heb ik gekozen voor toegevoegde 

waarde bieden in plaats van uren draaien. In plaats van fulltime bij een klant elke dag 

hetzelfde te doen, heb ik nu afwisselend parttime werk voor verschillende opdrachtgevers.  

Enerzijds geeft me dit meer energie en voldoening en anderzijds meer tijd om certificatie-

trainingen in LEAN en SCRUM te geven en mijn business daarin uit te bouwen. Bovendien 

schakel ik nu specialisten in, waardoor ik minder hard hoef te werken en er toch gebeurt wat 

ik wil. Privé heb ik daardoor meer quality time, helemaal omdat ik ook daar alle energie-

slurpers en tijdvreters heb geëlimineerd.  

Terugkijkend op mijn intake van maart 2021 ben ik het afgelopen jaar van een 4 naar een 8 

gegroeid. Met nog wat kleine puntjes op de i uit de outtake wil ik graag naar een 9 groeien. 

Met alle handvatten, leuke (en minder leuke) oefeningen, het mooie naslagwerk en het 

contact met jou en de andere deelnemers, weet ik zeker dat ik die 9 ga bereiken! 

Hartelijk dank voor je geduld dat je met mij (ons) hebt gehad tijdens dit life changing pro-

gramma. Ik heb er mezelf mee gevonden én leren waarderen en dat gun ik elke veel te hard 

werkende directeur, manager en ondernemende professional van harte. 
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