Geachte heer, mevrouw,
Mijn partner en ik zijn in januari 2015 langzaam begonnen met het organiseren van onze bruiloft in juni
2015. We hadden geen duidelijke plannen/eisen en we wisten niet goed waar we zouden moeten beginnen.
Aangezien mijn partner en ik erg drukke banen hebben bleek het moeilijk om tijd te vinden om een keer echt
meters te maken. Het werd zo weer februari en nog steeds was er nog niet veel besloten of vastgelegd. De
spanning en organisatie-stress nam inmiddels wel een beetje toe. Ooit moet je toch zaken gaan vastleggen,
uitnodigingen de deur uit doen want anders kun je de bruiloft wel verzetten…
Floor Schoenmakers, heeft uit zichzelf aangeboden om ons te helpen omdat zij (voor)zag dat wij, met ons
organisatietempo (en vermogen) in tijdsproblemen zouden komen. Zij heeft ons in dit proces aangespoord
waar we aangespoord dienden te worden. Heel belangrijk is dat ze ons ook ruimte gegeven heeft waar we
ruimte nodig hadden. Maw: de aansporing was noodzakelijk, zeer prettig, ruim voor “beslissings-deadlines”
en bood genoeg ruimte voor eigen initiatief. Als we deze aansporingen niet hadden gehad dan hadden we
de bruiloft waarschijnlijk uitgesteld of was er veel in de soep gelopen.
Floor heeft geholpen met:
– het maken van een draaiboek (Floor stelde de juiste vragen en had overzicht over hetgeen nog geregeld
moest worden….; een zegen voor het wat afwachtende bruidspaar: het geeft erg veel vertrouwen en rust
als iemand precies weet wat er nog moet gebeuren en als iemand in de gaten houdt wanneer knopen
doorgehakt moeten worden).
– het aandragen van tips/opties/thema’s,
– creatief meedenken en aanvoelen wat bij ons past (en wat niet),
– beschikbaar stellen van haar brede contactenkring (waardoor organisatie gemakkelijker verliep en de
lijnen kort waren)
– de opties die aangedragen werden waren kwalitatief zeer goed.
– ervaring op organisatorisch vlak,
– vormgeven van de uitnodigingen en de (voor ons ook nog een leuke verrassing) menukaartjes,
Op de dag zelf is zonder dat wij (of andere gasten) ook maar iets gemerkt hebben nog veel geregeld. Later
bleek wat. Floor heeft er ter plekke voor gezorgd dat alles wat een 9,5 was een 10 werd (terwijl wij dat niet
hadden gevraagd: Floor ziet werk of opties uit zichzelf en heeft zich enorm ingezet).
De woorden die wij bij Floor en haar inzet als weddingplanner, vormgeefster en organisator vinden passen zijn:
Durf, flexibel, creatief, pittig, eerlijk, ruimtegevend, vrolijk, pakt aan en spoort aan, doorzettingsvermogen
en vooral ook betrokken en fijn.
Het was een fantastische dag met een erg leuk goedgelopen voortraject.
Wij zijn Floor hiervoor ontzettend dankbaar.

Vriendelijke groeten,
Roy van der Heijden
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