Er valt iets te vieren!

Bekijk de webversie

Ineens ben je 20 jaar verder.....!

Waar blijft de tijd?
Eigenlijk had ik er niet bij stil gestaan. Bij toeval kwam ik er tot mijn schrik en verbazing
achter dat het op 14 februari 2021 precies 20 jaar geleden was dat Harteveld Trainingen als
bedrijf werd ingeschreven bij de KvK in Leiden. Net zoals ik 'bij toeval' het trainersvak ben
ingerold. Het was geen grote droom of bewuste keuze om trainer te worden.
Na jaren bij de Rabobankorganisatie werkzaam te zijn geweest, een uitstapje hier en daar
naar andere branches, terug naar het financiele vak als hypotheekadviseur, werd ik uiteindelijk
zelfstandig ondernemer met de start van "van Dam en Harteveld Financieel Adviesbureau". Dat
was al spannend genoeg. Maar trainer?!
Het waren onze jongens, de zoon van mijn compagnon Jolanda van Duyn-van Dam en mijn
zoon Joshua die ons tot het weloverwogen besluit brachten om te stoppen met ons bedrijf.
Twee moeders van hele jonge kindjes. Van die kindjes wilden wij heel graag genieten en voor
ons bleek dat niet te combineren met het verder uitbouwen van ons bedrijf. Weloverwogen de
keuze gemaakt, het bedrijf verkocht en toen zat ik thuis.
Dat was maar heel even leuk en net toen ik dacht "wat ga ik doen?" werd ik attent
gemaakt op een vacature als freelance trainer bij Yvonne Jansen Coaching en Training.
Yvonne verzorgde voor RVS Verzekeringen een groot aantal verschillende trainingen en was op
zoek naar uitbreiding van haar trainerspool. De kennis van het verzekeringsvak had ik wel, hoe
ik de juiste vragen moest stellen ook, alleen ....voor een groep staan??? Ik besloot om het een
kans te geven en heb een aantal trainingen meegekeken en meegelopen en tja, ik voelde me
als een vis in het water en wist meteen: "dit is wat ik wil!"
De rest is geschiedenis! Train de Trainer, coachopleiding, DISC certificering, didactische
vaardigheden etc.
Ik ben Yvonne dan ook heel dankbaar dat zij mij, ondanks mijn gebrek aan trainerservaring, die
kans heeft gegeven. Zij was bij de start van Harteveld Trainingen mijn grote voorbeeld en
inspirator.
Inmiddels veel trainingen, opdrachtgevers, opleiders, samenwerkingen, coachees verder.
Nog steeds sta ik met veel plezier voor de groep, coach ik klanten, werk ik samen met andere
trainers, trainingacteurs, coaches, opleiders en bedrijven die ik inzet bij het gebruik van
teamtrainingen en workshops, zoals de Escaperoom071, het Virtuorium in Leiden en sinds kort
Duikschool DiveInc.
Als ik terugkijk dan waren het 20 turbulente jaren, hele succesvolle en veel minder
succesvolle jaren door o.a. een crisis links en rechts. Een breed scala van opdrachtgevers, in
verschillende en uiteenlopende branches.
Ben ik er rijk van geworden? Zeker! In ervaringen, ontmoetingen, samenwerkingen,
persoonlijke groei en ontwikkeling, waardevolle vriendschappen. De beloning door dankbare
klanten en enthousiaste deelnemers, teams die weer functioneren. Daar word ik blij van.
Nee, het was niet altijd makkelijk, soms zelfs heel moeilijk. Alleen had ik het voor geen goud
willen missen.
Heb ik nog tips? Jazeker. De allerbelangrijkste is misschen wel: "durf te vragen". Ik heb te
vaak, te lang alleen het wiel proberen uit te vinden. Zorg voor een goed netwerk, sluit je aan bij
een intervisiegroep en vraag om hulp als jij het even niet meer weet.
Dank aan alle opdrachtgevers, klanten, coachees, collega ondernemers, leden van Conn-X-e,
intervisie, voor het vertrouwen, tips en hulp in de afgelopen 20 jaar. Zonder jullie was het nooit
wat geworden :)
Ik ga nog even door, met heel veel plezier, enthousiasme en energie!

Wie jarig is trakteert!
Daarom heb ik een traktatie. Nee, ik kom geen gebak
brengen, wel een paar mooie aanbiedingen:
1. Persoonlijke gedrags-en drijfverenanalyse incl. toelichting
€ 185,00
2. Online workshop 'Communiceren kun je leren'
€ 62,50
3. Online workshop 'Offline netwerken' € 62,50
4. Teamtraining 'Samen Werken' in combinatie met https://virtuorium.nl of http://www.dive-inc.nl
Op aanvraag, afhankelijk van aantal deelnemers
Bij deelname of inschrijving vanaf 1 maart tm 1 mei geldt voor bovenstaande trainingen
een feestelijke korting van 20%!!
prijzen zijn excl 21% BTW

aanmelden en/of info: riet@rhtrainingen.nl of 06 21804364
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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.

