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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Ben jij klaar voor de
eindsprint?
Op dit moment is
een groot deel
van Nederland op
vakantie en een
ander deel gaat de koffers
nog pakken. Facebook en
Instagram staan bol van de
mooie plaatjes. China, Vietnam,
Zwitserland, Italie, een tentje op
een Nederlandse camping,
natuurhuisjes in Nederland en
Europa. Ik heb ze allemaal
voorbij zien komen en stiekem
meegenoten en soms
meegereisd. Het maakt niet uit
waar je bent geweest of waar je
nog naar toe gaat. Belangrijk is
dat je er van genoten hebt, de
zinnen hebt verzet, weer
opgeladen bent
Misschien heb je wel goede
voornemens gemaakt, net
zoals we die aan het einde van
het kalenderjaar maken.
Wat is daar van terecht
gekomen? Zit je nog op de
koers die je had uitgestippeld?
Houd dat vakantiegevoel zo
lang mogelijk vast. Bekijk de
foto's en haal met elkaar
herinneringen op. Want het is
goed als je brein even een reset
krijgt. Er ontstaat ruimte voor
nieuwe ideeen en plannen. Laat
je niet meteen overvallen door
de waan van de dag.
Het is nog rustig in Nederland,
maak daar gebruik van.
Als het kan, blijf even een
versnelling lager en geef
ruimte aan de inspiratie die
je tijdens de vakantie hebt
opgedaan of nog gaat doen.

Agenda
21 augustus 2019 'Off-line Netwerken'
de laatste workshop van "The Sunny
Summer Challenge"
van 13.00 tot 16.30 uur
Hoe doe je dat? "Volgers"krijgen
zonder gebruik van Social Media?
Hoe
vertel je in 30 seconden waar jij
goed in
bent? en nog veel meer...
Investering: € 87.50
20 september 2019 'Communiceren kun je
leren'
9.30 tot 16.30 uur
Maak kennis met jouw eigen
communicatiestijl en leer die van
anderen herkennen
Investering € 225,00
1 oktober 2019 'Feedback geven en
ontvangen'
9.30 tot 16.30 uur
Goede, oprechte feedback is
onontbeerlijk voor de ontwikkeling van
elke medewerker
Investering € 225,00
aanmelden:
https://rhtrainingen.nl/trainingen/inschrijfformulier/
Informeer naar de verschillende
mogelijkheden voor incompany
communicatie (team-) trainingen en coaching
on the job trajecten

Welke eindsprint heb jij in
gedachten voor jezelf, de
onderneming, je team?
Waar ga jij je de komende
maanden op focussen?
Welke compententies wil jij
ontwikkelen om die eindsprint
tot een succes te maken?
Wat is jouw einddoel?
Wie zijn jouw klanten en waar
vind je die?
Waar kan ik je bij helpen?
en minstens zo belangrijk,
wat maakt jou gelukkig?

Lange zwoele
avonden, muggen die
zoemen, geurende
bloemen.... het is
zomer!

Nieuwsbrief?
Leuk! of liever
niet?
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat we
elkaar hebben ontmoet en elkaar
leuk, interessant of belangrijk genoeg
vonden om visitekaartjes uit te
wisselen. Wil je informatie over een
bepaald onderwerp? Wat mis je? Laat
het me weten. Feedback op deze
nieuwsbrief stel ik zeer op prijs.
Liever geen nieuwsbrief meer?
Meld je dan af. Jammer natuurlijk,
maar even goede vrienden

Facebook

LinkedIn

Instagram

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u riet@rhtrainingen.nl toe aan uw adresboek.

