
 

 

    BESTUURSSTAF 

Fit For Thought - denkadvisering 

Mevrouw M. Taams 

Bruggestraat 15 

2377 BC  OUDE WETERING 

  
 

 

 

 

 

behandeld door  JC van den Hout-van Bart 

doorkiesnummer +31 77 3596398 

e-mail  j.vandenhout@venlo.nl 

 

onderwerp PowerSessies met Margriet 31-12-2017 

 

Beste Margriet, 

 

Van zomer 2014 tot en zomer 2015 heb ik met veel plezier deelgenomen aan jouw ‘open’ 

jaarprogramma ‘Meer Succes, Minder Stress’. Aanleiding voor deelname was een nieuwe functie 

binnen gemeente Venlo, waarin ik van mijn leidinggevende wel wat meer ‘grrr’ mocht laten zien in 

mijn advieswerk. Daarnaast heb ik een leuk en druk leven en voelde ik me thuis en in mijn werk 

regelmatig geleefd. Daar ben ik dankzij jouw jaarprogramma in veranderd. 

  

Alle opdrachten, oefeningen en presentaties hebben mijn ‘grrr’ meer naar boven gebracht. Door 

duidelijk te zijn, feitelijk te blijven en te vertrouwen op mijn kennis en kunde, laat ik meer van mijn 

professionaliteit zien.  

  

In de privésfeer maak ik nu bewust tijd voor de dingen die ik belangrijk vind. Hierin heb ik gedurende 

‘Meer Succes, Minder Stress’ meerdere stappen gezet: werken met een heldere dag- en 

weekplanning en me hieraan houden, vergelijkbare werkzaamheden clusteren, ontspanning 

inbouwen met gezin, meer ‘Janneke’ tijd, sporten, reflecteren en relativeren als ik tob, te veel aan 

klussen delegeren aan collega’s en gezinsleden of nee zeggen.  

  

Daarna heb ik in 2016 bij jou PowerSessies gevolgd. Mede om me goed voor te bereiden op een 

volgende nieuwe functie binnen de gemeente Venlo. Daarbij hebben we alles wat me parten speelde 

bij de kop gepakt, zowel zakelijk als privé. 

 

Hierdoor kon ik steeds duidelijker neerzetten wie ik ben en waar ik voor sta. En daar ben ik ook voor 

gegaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het verleggen van mijn horizon buiten gemeente Venlo. Alles 

wat ik kon beïnvloeden heb ik beïnvloed. Wat ik niet kon beïnvloeden heb ik mijn conclusies uit 

getrokken.  

 

http://www.venlo.nl/


 

 

Ik heb gekozen voor een nieuwe werkgever, omdat ik me van A tot Z wil kunnen uitleven in mijn 

adviezen en praktische toegevoegde waarde wil leveren aan mijn klanten. Van praten en beleid naar 

actie en resultaat, omdat er dan pas echt zaken voor elkaar komen. Daarom heb ik ook besloten om 

me dit voorjaar verkiesbaar te stellen voor de Gemeenteraad in mijn woonplaats.  

 

'Grrrr' zeggen gaat steeds beter en dat bevalt me goed. Ik blijf scherp naar mezelf en de ander kijken 

en daar gebruik ik de geleerde methoden, technieken en vaardigheden voor om - vanuit het 

gemeenschappelijke belang dat ik met de ander heb - voet bij stuk te houden. 

 

Ik kijk terug op een leerzaam en inspirerend traject en kan dit van harte aanbevelen aan iedereen die 

meer rust en ontspanning in zijn werk en leven wil.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Janneke van den Hout-van Bart 

Strategisch beleidsadviseur Informatie 
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