Dit is de allerlaatste mail die je krijgt vanuit Aan-Bod Loopbaancoaching. Zoals de meesten onder
jullie al weten, zal onze v.o.f. overgaan in de eenvrouwszaak (helaas kent de overheid dit woord nog
niet) Kernkracht10. Eerder is aangekondigd, dat dit per 31 december zou gebeuren. Er is echter
achter de schermen zo hard gewerkt, dat het logischer bleek om al per 1 november de vennootschap
te ontbinden en Kernkracht10 een start te geven.
Momenteel wordt er van alles omgezet naar Kernkacht10. Wat komt er dan nog veel bij kijken! Van
Kamer van Koophandel tot de voicemail op de telefoon en naambordjes op de deur en alles wat daar
tussenin zit. Gelukkig is Imke mijn rechterhand en weet zij ook overal de weg te vinden. Esther en
Marjan zijn nog af en toe aanwezig om de laatste cliënten te begeleiden. Zij zijn ook nog bereikbaar
onder hun telefoonnummers; Esther: 06-10455730; Marjan: 06-52427714.
Het is wel raar, en soms hebben we allemaal al heimwee. We hebben 10 hele mooie jaren gehad
samen. Bij ieder afscheid hoort nu eenmaal ook een stukje rouw, ondanks het feit dat we dit alle drie
willen en ook zin hebben in onze nieuwe activiteiten. We zullen zien wat de toekomst voor ons gaat
brengen. Ik zal in ieder geval doorgaan onder de naam Kernkracht10.
Met nadruk wil ik aangeven, dat ik loopbaankoerstrajecten en outplacementtrajecten zal blijven
doen, zoals we dat bij Aan-Bod ook al deden. De vorm zal mogelijk wel anders zijn: ik ben erg
enthousiast geworden over de intensieve vorm van coaching, die al voor veel mensen een omslag
betekend heeft. Maar dit is altijd in overleg.
Naast de individuele coaching, ga ik ook trainingen geven aan coaches, die een verdiepingsslag in hun
werk en leven willen maken. Informatie hierover staat op de Kernkracht-site.
Beide namen blijven als handelsnaam bestaan, en ook beide websites blijven in de lucht. Meer
informatie kun je dan ook vinden onder zowel www.kernkracht10.nl als www.aanbodcoaching.nl
Volgende post van mij zal vanuit Kernkracht10 komen. Mocht je op onze nieuwsbrief zijn
geabonneerd, dan gaat die automatisch over naar Kernkracht10. Mocht je deze mail alleen krijgen
omdat je in ons bestand staat, dan krijg je geen nieuwsbrief en word je eventueel alleen
aangeschreven als er iets belangrijks gecommuniceerd moet worden, zoals onze omzetting van AanBod naar Kernkracht. Mocht je helemaal geen post van ons willen, dan kun je je altijd uitschrijven.
Dan sta je niet meer op de actieve lijst.
Wij bedanken jullie allemaal voor de fijne samenwerking, de mooie trajecten, het enthousiasme voor
onze workshops e.d. En ik hoop op een hele prettige voortzetting hiervan.
Hartelijke groet,
Tineke Veenstra
06-53579131 / 0575-560233
t.veenstra@kernkracht10.nl

