
Judith is sinds 2016 mede-eigenaar van WOONLINK. Ze adviseert en begeleidt particulieren en 
organisaties bij vragen rond woonmogelijkheden, zoals een woningaanpassing voor iemand met 
een beperking of de wens om een kleinschalige (collectieve) woonvorm te realiseren. "We hebben 
een goede start gemaakt met WOONLINK, maar nu is het tijd om door te pakken. Dus wilde ik 
onderzoeken hoe ik nóg meer uit mezelf kan halen, als persoon en als businesspartner. Ik had 
behoefte aan meer inzicht: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten; wat kan ik daarvan leren, zodat 
we verder kunnen groeien en ik nóg meer voldoening kan halen uit dit werk? Vandaar mijn 
deelname aan de leergang Grijp je Ambities."  

"Met name de opzet‚ Droom, Hoofd, Hart, Handen' sprak me aan. Voor een goede, volledige 
analyse zijn al die perspectieven immers belangrijk. Daarnaast vond ik het een prettig idee dat we 
in een kleine groep konden werken. Zeker omdat het gaat om hele persoonlijke dingen. In klein 
verband is het dan makkelijker om jezelf te laten zien en kan er aandacht zijn voor iedereen.” 

"Ik ken Marc als eerlijk, opbouwend en coachend. Ook in deze leergang wist hij meteen een 
goede sfeer te creëren. Ik voelde me uitgenodigd om mezelf uit te dagen en te laten zien. 
Respectvol weet hij door te vragen en je een spiegel voor te houden. Heel leerzaam. Het fijne 
van de leergang is ook dat het aanzet tot daadkracht. Marc helpt je om je inzichten te vertalen 
naar de praktijk, zowel voor jou als persoon als in relatie tot je werk. Je gaat dus ook écht 
meteen met het geleerde aan de slag, al tijdens de leergang.” 

"De inhoud was inspirerend, zowel wat betreft de theorie als de praktijk. Wat ik wilde onthouden, 
heb ik voor mezelf samengevat in een praktisch document. Daar grijp ik nog regelmatig naar terug. 
Het is een soort handvat voor me geworden, een reminder: wat werkt voor mij? De leergang heeft 
me inzicht gegeven in mijn talenten en krachten. Dat inzicht heb je nodig om authentiek te kunnen 
handelen en met passie. Dat werkt uiteindelijk het beste, want dan blijf je dicht bij jezelf. Zo heb ik 
nu heel helder vanuit welke intentie ik mijn werk doe, ofwel hoe ik voor mezelf vragen beantwoord 
als 'waarom wil ik dit en wat draag ik bij aan de wereld?'. Dat geeft kracht en werkt als een soort 
kader. Het helpt me nog elke dag om gemotiveerd en met hernieuwde energie aan de slag te 
gaan."
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