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Datum: 5 januari 2022 
Betreft: Masterclass “Succes Zonder Stress” 
 
 
 
Beste Margriet, 
 
Al een tijdje loop ik mezelf voorbij: werken stopt niet meer bij mijn werk en daardoor is prive geen prive 
meer. Veel en lang overwerken, slapeloze nachten, onrustig en een onprettig persoon in het gezin. Ik weet 
dat het anders moet. Maar wat en hoe? Waar moet ik nou precies aan werken? Vooral in een wereld waar 
er eigenlijk wordt verwacht dat je altijd maar beschikbaar bent en altijd ʻaanʼ moet staan. 
  
Op Facebook zag ik de mogelijkheid om de Masterclass “Succes Zonder Stress” te volgen. In wat ik las 
herkende ik mezelf en ik was erg benieuwd hoe ik binnen een uur succes zonder stress kan ervaren. 
 
De aanmelding liep op rolletjes en ik ontving meteen een aantal voorbereidende opdrachten in mijn 
mailbox. Verrassend, want niet gewend bij online webinars, maar zeer praktisch om eens even goed stil te 
staan bij mezelf en na te denken waarom ik meer stress dan succes ervaar. 
 
De Masterclass vond vervolgens plaats met een aantal onbekenden die allemaal dezelfde uitdagingen 
ervaren: ambitieus, te hard werken en te weinig tijd en energie voor zichzelf, hobbyʼs en privéleven. Leuk 
om dat met elkaar te delen en fijn om te ervaren dat ik niet de enige ben.  
 
Binnen een uur kwam iedereen meerdere malen aan het woord en zorgde Margriet ervoor dat ieders 
uitdagingen helder werden. Ze luistert zeer actief, geeft heldere feedback en legt de vinger direct op de 
zere plek. Daarnaast is ze empatisch en gericht op de mens, waardoor iedereen zich veilig en vertrouwd 
voelt om zich te uiten. De combinatie maakt dat iedereen zich gezien en gehoord voelt in zijn of haar 
worstelingen en van Margriet de juiste hulp krijgt aangereikt. 
 
Na de Masterclass heb ik ervoor gekozen om een 1 op 1 Doorbraaksessie met Margriet te doen. Dat heeft 
mij heel goed gedaan. Ik ben erachter gekomen waar ik aan moet werken om minder stress te ervaren en 
waar ik meer voor mezelf mag opkomen. 
 
Ik ben blij dat ik Margriet op deze twee manieren heb leren kennen, omdat ik daardoor een goed beeld 
heb van haar aanpak, kennis, kunde en ervaring. Ze is helder, direct en daadkrachtig en dat is precies wat 
ik nodig heb om tot verandering te komen.  
 
Bedankt Margriet voor je tijd en goede adviezen. Ik kan voor nu voort, maar ga zeker nog meedoen aan 
jouw leiderschapsprogramma. Jouw Masterclass en Doorbraaksessie kan ik van harte aanbevelen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Carina Garcia 
HR Manager 
Agility B.V. 
 

 


