
T A L K  

O F  T H E  

T O W N ( 4 )

The proof of the pudding is in the eating.
Dát is wat Ann gedacht moet hebben
toen ze enige tijd geleden een coach-
traject instapte bij Better Minds at Work.
In het kader van haar rol als secretaris-
generaal van de farmaceutische
federatie, was ze al even op zoek naar
professionele mentale ondersteuning
voor de mensen die ze onder haar
vleugels heeft.  "En op een dag kon ik niet
meer om het aanbod van Better Minds at
Work heen", lacht Ann. "Hun mailings
straalden zoveel positieve energie en
dynamiek uit,  dat ik absoluut meer wilde
weten." Dát werd het begin van een
persoonlijk groeiverhaal,  waarover je
meer leest in deze 'TALK OF THE TOWN'!
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"Hoe beter Ann naar me
luisterde, hoe beter ik ook

mezelf leerde kennen."
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"Vanaf dag 1 had ik een persoonlijke klik met coach
Ann", vertelt Ann. "Zij was het die me aanspoorde de
proef op de som te nemen, en bij haar in coaching te
komen. Spijt van deze beslissing heb ik geen moment
gehad. Anns coaching vertrekt heel duidelijk vanuit de
behoefte van de coachee. Er was ontzettend veel
luisterbereidheid, en hoe beter Ann naar me luisterde,
hoe beter ik ook mezelf leerde kennen. Vandaag weet
ik beter wat ik wil en wat niet, in mijn professioneel én
in mijn persoonlijk leven. Door het verduidelijken van
mijn prioriteiten was het ook makkelijker om de
volgende stap te zetten: het leren doseren van mijn
energie. Want ja, ik was er best trots op dat ik zo
gepassioneerd was door mijn job; dat ik er dag en
nacht voor leefde. Maar door de gesprekken met Ann
ging ik inzien dat dit geen duurzame keuze was. Dat ik
mijn grenzen moest leren bewaken en de nodige
zelfzorg in acht nemen, wilde ik ook op de langere
termijn het beste van mezelf kunnen blijven geven.
Tijdens het coachtraject werkten we dan ook stevig

aan dit thema. Daarnaast deed het me ook deugd om
Ann als klankbord te hebben. Want ja, het is soms best
eenzaam aan de top, en verantwoordelijkheden grijpen
me wel eens naar de keel. Vooral dan is het belangrijk
om door het bos de bomen te blijven zien, om een
sterke focus te houden op wat belangrijk is en wat ik
moet loslaten. Een oefening die zich ook thuis
doortrekt, als alleenstaande moeder met 2 studerende
kinderen. Ik kan niet zeggen wat een opluchting het
was om hierover eens met een objectief iemand van
gedachten te kunnen wisselen en handvatten aan-
gereikt te krijgen om in dit alles rustig te blijven en
mezelf niet te verliezen.

Trouwens, ook buiten de coachsessies voelde ik Anns
sterke betrokkenheid. Zo stuurde ze me regelmatig
interessante artikels, podcasts en filmpjes door, vol
concrete tips gelinkt aan onze sessies. Praktische tips,
die ik ook meenam naar mijn job, zoals het concept van
wandel-meetings, intussen een echt succesnummer
binnen mijn team."
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"Tijd nemen voor jezelf, en je energie doseren om
ruimte te maken voor de dingen die er écht toe doen:
dát is de wijze levensles die ik meeneem uit de sessies
met mijn coach. En die ik graag doorgeef aan wie het
maar wil horen. Ik weet immers beter dan wie ook hoe
je jezelf kan voorbijlopen in de waan van de dag. Leer
dus stil te staan bij wat je zelf wil - bij je noden, bij je
persoonlijke waarden, bij je ademhaling. Soms heb je
hierbij de hulp nodig van iemand die niet te dicht bij je
staat, maar die toch de betere versie van jezelf al
onder de oppervlakte ziet schitteren. Ik ben Ann
dankbaar dat ze - vanuit haar professionaliteit en haar
sterk gevoel voor empathie - bij mij die rol met verve
heeft gespeeld. Als de test van de pudding in het
proeven zit, dan smaakt dit voor mij naar meer!"

Zet vandaag nog die eerste stap. 
Dan straal jij morgen in de job van je leven. 
Net als Ann.

ann.devynck@bettermindsatwork.com
0476/90 69 03

Raakt dit verhaal jou? Wil jij ook je

prioriteiten scherper krijgen en je energie-

balans terugvinden? Contacteer me dan

nog vandaag. Samen met jou ga ik op zoek

naar hoe we jouw professionele toekomst

kunnen optimaliseren, en geef ik je net dát

duwtje in de rug dat jij nodig hebt. Want

íkzelf heb mijn energiegever al ontdekt:

mensen coachen naar meer vervulling in

hun leven. 


