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Door omstandigheden in aanraking gekomen 

met vele overheidsinstanties, protocollen 

en procedures. Hier zowel goede als slechte 

ervaringen opgedaan. Mensen leren kennen, weten 

welke paden er Bewandeld (moeten) worden. 

Zien waar het anders en/of beter kan, vanuit haar 

ervaring wat wel/niet werkt in de praktijk. 

Het is zo makkelijk om te oordelen, stempels te 

drukken op iemand, of een situatie. Maar wat 

weet je er nu vaak vanaf? Verder kijken dan 

wat je ziet is wat Natasja van nature doet. En is 

tegelijkertijd ook praktisch en probleemoplossend 

ingesteld. Hands on mentaliteit. Er zijn meerdere 

wegen die naar Rome leiden. Andere paden 

leiden je soms ineens naar oplossingen die je op 

voorhand niet had kunnen bedenken.

In haar werkende verleden als kinderopvang 

medewerkster ook zoveel gezien en ervaring 

opgedaan. Zien waar dingen anders kunnen, waar 

het vastloopt. Niet alleen vanuit het oogpunt van 

de kinderopvang, maar misschien juist ook aan de 

andere zijde. Graag de helpende hand bieden aan 

ouder en kind omwille van de thuissituatie.

Natasja heeft een groot hart en dito invoelend 

vermogen. Ze bezit het vermogen zich te 

verplaatsen in de situatie van een ander en op 

basis daarvan mee te denken en kijken naar 

wat anders kan of wat de situatie zou kunnen 

verbeteren. Oog voor de basisbehoeften die 

iedereen nodig heeft en op wat voor manier 

beschikbare middelen het beste kunnen 

worden besteed. Daarbij bezit ze een sociale 

voorzichtigheid; ze weet wat ze wel/niet kan 

zeggen.

Haar droom is die ’helpende hand’ te zijn binnen 

een gemeente/organisatie om mensen verder te 

helpen met vraagstukken waar zij zelf ook voor 

heeft gestaan. Ieder met zijn/haar eigen verhaal. 

Dit aan te horen en mee te denken wat nodig is 

voor deze mensen om hen verder te helpen. Te 

verbinden en ook die hand te zijn die mensen 

soms nodig hebben om een vervolgstap te kunnen 

zetten. Positieve invloed op anderen te hebben. 

Vanuit ervaring geleerd dat je met bepaalde 

problematiek terecht komt bij een instantie en 

van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 

Gewoonweg omdat er te veel schakels zijn en  

er niet, of onvoldoende wordt gecommuniceerd. 

Natasja is toekomstgericht, positief en 

veerkrachtig. Kijkt naar wat er wel kan! 

Natasja is een ontzettend sterke, charismatische 

vrouw met veel energie. Er staat echt iemand! 

Dat zij over enorme veerkracht beschikt, blijkt 

wanneer je haar levensverhaal hoort. Door schade 

en schande wijzer geworden is een spreekwoord 

dat zeker voor haar opgaat!

Een mooie jonge vrouw met enorme wilskracht, 

power en doorzettingsvermogen. Gaat niet 

zomaar bij de pakken neer zitten en denkt vanuit 

mogelijkheden. Daarbij beschikt zij over een 

enorm empathisch vermogen en kan ze snel en 

efficiënt schakelen.

TOEKOMSTGERICHT, POSITIEF  

 EN VEERKRACHTIG. 

KIJKT NAAR WAT ER WEL KAN! 

POSITIEVE INVLOED 

 OP ANDEREN HEBBEN

DUIZENDPOOT 

ONDERNEMEND 

DAADKRACHTIG

NATASJA 
VAN TRIGT

Ervaringsdeskundige, dat is misschien wel een typerend woord voor hoe 

ik Natasja zie en heb ervaren tijdens onze persoonlijke gesprekken en de 

Beloved portretshoot. 

Contact

Ben jij dat bedrijf of die persoon die Natasja 

een stapje verder helpt? Heb je ideeën, tips?

Meld het via info@stijlfotografie.nl of bel op 

06-20704958

Connectie 

Soms heb je in het leven gewoonweg 

kruiwagens nodig. Iemand die een deur of 

mogelijkheid voor je opent. Een connectie 

voor je heeft. Iemand die jou weer een stapje 

dichter bij jouw droom brengt! Ik denk dat 

Natasja mensen goed kan helpen door te zien 

wat er nodig is op dit moment en welke weg 

zij daarvoor moeten bewandelen. Zodat er 

sneller geschakeld kan worden. Hoe fijn is dat, 

wanneer er al zoveel onzekerheid in je leven 

is. Iemand die je ziet, je begrijpt en je de juiste 

weg wijst.


