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Betreft: Blij met 'Meer Succes, Minder Stress' 

 

 
Beste Margriet, 

 

Ik heb ambities in mijn werk en ben een grote levensgenieter. Ik wilde meer presteren op mijn werk en 
daar ook waardering voor krijgen. Het was een big issue.   

 

Dat er ook iets anders ‘moest’ gebeuren werd me pas echt duidelijk tijdens het webinar dat ik vorig jaar 

zomer van jou volgde. De 5 stappen van stress naar succes drukten me met mijn neus op de feiten dat 

veel van mijn energie verloren ging aan de zorg voor mijn autistische zoon en aan steeds weer nieuwe 

pogingen om meer carrière te maken dan nodig is.  

 

Tijdens mijn doorbraakgesprek overtuigde je me dat ik met jouw jaarprogramma orde op zaken zou leren 

stellen. Jouw goede resultaten, persoonlijke betrokkenheid en jarenlange ondernemerschap gaven voor 

mij de doorslag om een aantal aandelen te verkopen en de opbrengsten te investeren in meer succes en 

minder stress voor mezelf en ons gezin. 

 

Het eerste wat je me duidelijk maakte was dat ik drastische keuzes te maken had en mijn privéleven veel 

meer mocht gaan plannen. Mijn vele hobby’s waren niet te combineren met een baan voor vier dagen per 

week, twee uur reistijd per dag en een zeer bewerkelijke, zwaar autistische zoon, die continu aandacht en 
toezicht nodig heeft.  

 
Zodra we thuis waren, begon het intensieve zorgen voor onze zoon én al het bureaucratische gedoe met 

externe partijen voor gespecialiseerde thuishulp en dagopvang. Mijn man en ik kwamen nauwelijks aan 

elkaar toe, omdat we te druk waren met zorgen vóór onze zoon of ons zorgen maken óver (de juiste zorg 

voor) onze zoon. De schaarse tijd die we voor onszelf hadden vluchtten we in onze hobby's, weg van huis. 

 
Mijn man en ik hebben het niet gered om onze zoon de structuur te geven die hij nodig heeft. We waren 

altijd moe en vonden het eigenlijk niet meer leuk om iets met hem te doen. Het ging te vaak fout. Op 3/4 

van het programma hebben we besloten onze zoon buitenshuis te laten wonen en gebruik te maken van 

zijn langdurige zorg indicatie. Een verschrikkelijk zwaar besluit, maar noodzakelijk voor het welzijn van ons 
gezin.  
 

Ondanks deze moeilijke situatie thuis ging het op mijn werk goed. ‘Meer Succes, Minder Stress’ hielp mij 
om me assertief te gedragen en dat leidde tot de gewenste resultaten. Mijn tijdelijke contract is twee keer 

verlengd en ik kan mijn project nu geheel afronden en de credits ontvangen.  
 



In mijn werk leerde je me om mijn wensen beter uit te spreken, beter op mijn woorden te letten en vooral 
meer te willen dan te moeten. Ook thuis kon ik deze vaardigheden goed toepassen om tot heldere taken te 

komen voor derden, mijn man en mij.  
 

Nu, na enkele maanden rust in huis, heb ik weer fut om me in te zetten voor de zorg voor onze zoon en 
hem vaker zelf te begeleiden. Mijn man en ik hebben weer een leven samen en doen alleen nog aan hobby’s, 

die we leuk vinden.  

 

En werk? Ach dat is leuk, maar geen big issue meer. Ik maak nu carrière zonder dat ik er iets anders voor 

doe dan mezelf zijn. En dat is goed genoeg. 
 

 

 
Dank je Margriet. 

 

 
 

Lidwien van Langen 
 


