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Hoi Margriet, 

 

Wat een traject hebben we met ’Meer Succes, Minder Stress’ doorlopen hé. 

Nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Zelfs in afstand was het telkens ver rijden 

vanuit België en dat deed ik met plezier. Telkens een nieuwe groeifase na de 

intensieve dagen in Nijmegen. 

 

Ik weet nog toen ik het skypegesprek met jou had. Alles ging goed, ik tekende 

in, tot ik de investering zag. Ik had geen klanten, geen omzet, geen business. Ik 

werkte dag en nacht. Mijn reserves slonken. Met een mailtje wilde ik ervan tussen 

muizen. Ik zou mezelf wel uit de penarie halen. Gelukkig heb jij terug contact met me 

opgenomen en hebben we verder besproken wat het traject me zou opleveren.  

 

Wel Margriet ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik ’Ja’ heb 

gezegd. Vanaf de eerste dag waren mijn pijnpunten helder en kon ik mentaal en 

emotioneel beginnen met groeien. Je coacht to the point zonder omwegen. 

Struikelblokken gaf je glashelder weer waardoor ik nu makkelijker mijn doelen 

behaal.  

 

Ik zou je ten zeerste willen aanbevelen aan andere ondernemers, omdat velen 

met dezelfde struikel- en pijnpunten zitten zoals ik vorig jaar. Ik had geen benul hoe 

en wat ik moest doen om mijn business op de rit te krijgen. Qua doelen behalen liep 

alles zo een beetje door elkaar, continu zorgen maken omdat ik geen werk had en dat 

het me niet lukte om een kader te vinden waarin ik wilde werken. Die onzekerheid 

drukte dan nog eens op mijn relatie en gezinsleven. Vrienden vielen weg en ik voelde 

me onzeker en gedemotiveerd. 

 

Ik ben je dankbaar dat je me geholpen hebt om mijn waarden en normen 

scherper te stellen. Dit is een mooie vooruitgang in mijn leiderschap. Ik meet mezelf 

nu met mijn eigen behaalde resultaten en niet met die van een ander. Dat geeft rust 

en ontspanning. 

 



 
Ik heb mijn eigen ritme kunnen vinden waarbij ik zelf bepaal welke en hoeveel 

uren ik werk. Geniet ten volle van mijn hobby’s, vroeger was hier weinig tijd voor en 

dit was erg frustrerend.  

 

Mijn bedrijf heeft vorm gekregen, een mooie niche waarbinnen ik kan werken. 

Ik heb een betere structuur om mijn business te runnen. Mijn 

toekomstmogelijkheden zijn ruimer dan ooit. De keuzes die ik nu maak zijn 

gebaseerd op mijn eigen waarden en normen. Ik zit niet meer in angst wat de 

toekomst brengen zal. Hierdoor heb ik een ruimere keuze aan werk. Daardoor gaat 

het met mijn financiën nu de positieve richting uit.   

 

Ook mijn gezin weet nu wat ze aan me heeft, minder stress en getob laat toe 

dat er ruimte is voor de volle aandacht en gezelligheid.  

 

 Hartegroet Addy 
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