
 
 
Vianen, 16 juli 2021 
 
Beste Margriet, 
 
Van harte ontvang je de volgende getuigenis, die ik zowel bij mijn eigen netwerkclub BNI 
Friendship als bij jouw netwerkclub BNI Royaal Amsterdam heb voorgedragen om aan jou en 
aan anderen te laten weten wat mijn ervaring is met jou. Nu dus ook op LinkedIn. Wat ik kort 
geleden en plein public heb verkondigd is het volgende: 
 
Soms ontmoet je iemand op je pad, die je móet ontmoeten. 
Zo was Margriet lidmaatschapscoördinator van het startende BNI Friendship. 
 
Het was duidelijk dat mijn propositie nogal diffuus bleek tijdens de bespreking van mijn 
lidmaatschapsaanvraag. Want wat doe ik nu eigenlijk allemaal? Wat is de essentie? 
Margriet heeft me daarom flink doorgezaagd. Ten behoeve van de te bekleden unieke plek in 
mijn eigen netwerkclub, maar ook voor mij zelf natuurlijk! Om het helder te krijgen. 
 
Toen ik aangaf dat de bewoording voor mijn niche voor mijzelf al járen een struggle was, laat 
staan voor een ander, heeft ze hulp aangeboden. Een rib uit m’n lijf, want ik had niet eens 
meer driehonderd euro op mijn zakelijke rekening. Je weet wel: corona, éénpitter, maanden 
lang een lege agenda tot gevolg... 
Wat ik aanging was een veelvoud daarvan, maar het móest van mezelf. Dat werd dus 
coaching op afbetaling… 
 
Het was voor mijzelf hard nodig om op allerlei vlakken de urgentie en de pijn te voelen. Het 
was nú of nóóit! Het moet gezegd: Margriet is een pitbull die pas loslaat wanneer het tijd is. 
Niet eerder. 
 
Allerlei kwartjes begonnen snel op de juiste plek te vallen. Eindelijk! Mijn 'toverwoord' is 
'Compassie' en daar heeft Margriet me zo bewust van gemaakt. Alsof plots een licht 
aanging... de zon opkwam. 
 
Merlin van Rie, coach voor Compassie in communicatie.... Sinds de kreet ‘Compassie in 
Communicatie’ zo mooi blijkt te allitereren met mijn eigen naam en dankzij Margriet mijn 
innerlijke overtuiging is geworden, heeft mijn bedrijf voor mij een nieuwe dimensie gekregen. 
Want ik heb het eindelijk helder! 
 
 
  



 

1.  

Met tot gevolg dat ik als kwispelstaartende enthousiasteling langer dan ooit mijn focus vast 
houd. Wat weer leidt tot betaalde opdrachten. Het leidt tot werken vanuit m'n passie, waarin 
ik kan uitdragen wat ik bedoel met ‘Compassie in Communicatie’. 
 
Drie verschillende opdrachten bij drie verschillende kinderopvangorganisaties. Plus een 
totaal andere opdracht bij een grote B2B speler in de commerciële markt. Opdrachten bij 
flink uiteenlopende takken van sport, maar waar het wel allemaal om de essentie van 
'compassie in communicatie' gaat. En dan maakt de branche niet eens uit. 
 
Ik heb weer lucht... veel frisse lucht... 
 
Dankjewel voor de schop onder m’n kont, Margriet.” 
 
 

 
Met vriendelijke groet,     Voor 

akkoord,   

 
   
 
Merlin van Rie        
Blisworks      
 Wonderland Kinderopvang 

 


