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bij	  Nedvice.	  Hij	  heeft	  4	  
coachgesprekken	  gevolgd.	  
	  
Sta je in je kracht? 
Ik sta dichter bij mezelf en ik weet hoe 
ik makkelijk in mijn kracht kom. Er is 
flow en kansen komen naar me toe. Ik 
heb meer zelfvertrouwen en zie beter 
wat er om me heen gebeurt. Wat ik 
weet vanuit mijn gevoel is anders. Het 
is zekerder en helder.  
	  
Waar ben je trots op wat je 
met feit hebt bereikt? 
Ik herken nu de twee kanten van de 
medaille. Wanneer ik wel en niet in 
mijn kracht sta. Toen ik begon met Feit 
coaching was ik onzeker en niet 
bewust van de sterke kracht in mezelf. 
Ik ben er trots op dat ik er nu zelf naar 
toe kan. 
	  
Is de relatie met anderen 
verbeterd?  
Jazeker, ik heb beter contact met 
mensen. Ik maak verbinding met 
anderen en sta meer open voor hoe 
anderen denken. Het is echter, 
oprechter en de afstemming is beter. 
 
Welke rol heeft Feit gespeeld 
in het proces om over te gaan 
tot zelfsturing in je bedrijf? 
Het is de opening geweest om het voor 
elkaar te krijgen. Vanuit vertrouwen 
heb ik de deur open gezet om mensen 
de ruimte te geven om het zelf te doen 
en zich te ontwikkelen. Ik durfde mijn 
oordelen los te laten.  
 
Gebruik je feit in je werk? 
Ja, deels onbewust en ik wil het nog 
vaker in gaan zetten. Nog meer los 
komen van de gedachtestroom die 

soms volgt na een situatie. Dat 
vertroebelt wat ik weet. 
 
Gebruik je feit bij koersgeving en 
vraagstukken? 
Ja, continu. Ik heb ook rust en 
vertrouwen als ik de koers even niet 
weet. Het komt altijd terug en ik kan 
het inzetten wanneer ik wil. Ik heb nu 
de kans om een opdracht binnen te 
halen waardoor mijn bedrijf twee keer 
zo groot wordt. Ik zet daar bewust mijn 
gevoel op in.  
 
Je medewerkers starten met Feit. 
Wat verwacht je voor je mensen en 
je klanten? 
De mensen gaan zichzelf tegenkomen. 
Ze krijgen meer inzicht in eigen 
blokkades, meer zelfkennis. Als ze feit 
goed inzetten kunnen ze snel groeien. 
In het zelfsturend team komen ze 
sneller bij de kern, bij het 
onderliggende. Ik verwacht dat de 
organisatie duurzamer wordt en dat 
stabiliteit en ontwikkeling bij elkaar 
komen. De medewerkers gaan meer 
aansluiten bij de klanten. Ze gaan 
verbinding maken met de klant 
waardoor ze echt inzicht krijgen in wat 
de klant wil en wat de vraag achter de 
vraag is.  
 
Wat is je visie voor Feit in het 
bedrijfsleven?  
Het wordt leuker en menselijker. De 
interactie wordt belangrijker en beter.  
De gunfactor is waar het uiteindelijk 
om draait in het bedrijfsleven. Je maakt 
je kansen groter en je haalt meer 
opdrachten binnen als je een leuk, 
oprecht gesprek voert. Dat levert 
klanten en opdrachten op.  
 
Wat is het verschil tussen feit en 
andere trainingen? 
Feit is geen truuk maar komt diep uit 
jezelf. Het is echt en het werkt. Je krijgt 
inzichten en een tool. En je weet dat je 
het zelf kunt doen. Dat is sterk. 


