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Dit is Piet. 

Je zou het niet zeggen, maar Piet zat er een tijdje

geleden wat door. Eerder had hij vol enthousiasme

een prachtjob aangenomen, ook al wist hij intuïtief

dat die niets voor hem was. En na een tijd kon hij er

niet meer omheen: samen met zijn weerstand

groeide het verlangen naar een leven dat meer

aansloot bij zijn diepste waarden. Naar werk dat

hem als mens écht vervulde en vertrok vanuit zijn

passie voor de natuur en het water. 
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"Door mijn job als CEO vaarwel te zeggen,
gaf ik mezelf een gigantische promotie."

Maar een passie voor water maakt een sprong in

het diepe daarom niet minder eng. Het vroeg heel

wat leren, lef en loslaten om een comfortabele

omgeving te verruilen voor het onbekende. Toch

was dit wat Piet deed. Zodra Ann hem zijn droom

had ontfutseld en de ideale job een gezicht had

gekregen, was er geen houden meer aan. 

Vandaag bouwt Piet met zijn eigen bedrijf

HAEDES aan een bezield ingenieurswerk voor

kust, oceanen en rivieren. Dit in een werkomgeving

waarin authenticiteit en creativiteit een perfecte

match hebben gevonden met zijn eerder

opgebouwde expertise. Engineering + Soul = 

a dream come true. 

Durven kiezen voor zijn passie maakte voor

Piet een oceaan van verschil. Het is dus zeker geen

toeval dat de quote op de volgende pagina de

show steelt op Piets website; een quote waarmee

hij anderen wil aanmoedigen om alvast die eerste

stap te zetten. Dan volgt de rest vanzelf.
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Zet vandaag nog die eerste stap. 
Dan heb jij morgen de job van je leven. 
Net als Piet.

Ann DEVYNCK
ann.devynck@betterm
0476/90.69.03Platte t

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

"Dank je wel, Ann, om me opnieuw op weg te helpen en te
leren mild zijn voor mezelf. Maar bovenal een dikke merci

aan mezelf om te durven springen. Het leven is  zo
eenvoudig als je de juiste keuzes weet te maken."

Raakt dit verhaal jou? Vind jij het ook stilaan tijd om je eigen droom waar te

maken in plaats van die van iemand anders? Contacteer me dan nog vandaag.

Samen met jou ga ik op zoek naar de concrete invulling van je professionele

toekomst en geef ik je net dat duwtje in de rug dat jij nodig hebt. Want ík heb

mijn passie al ontdekt: mensen coachen naar meer vervulling in hun leven. 


