FEEDBACK/INPUT
KUN JE MAILEN
AAN

PAULINE EN CARINE
INFO@TANDOEN.NL
INFO@PROACTIEFCOACHEN.NL

Wie weet kom jij ook nog in het
boek!

Proloog

Veerle en Sophie
geschreven door Pauline Tanahatoe & Carine Pruijt

Proloog
Dit is een boek in wording en jij kunt er aan meedoen! Het verhaal gaat over Veerle en
Sophie, elk met hun eigen achtergrond en hun eigen perikelen. Sophie woont met haar kat
Willem in een klein huisje aan het water. Ze is onlangs gestart als teamleider bij Carpau, een
werving en selectiebureau voor de zorg.
Veerle werkt als psychologe en coach bij Gezondheidscentrum ’t Vlier. Haar man Bert is
huisarts. Ze hebben twee kinderen, dochter Meike van 17 en zoon Rob van 15 jaar.
Veerle en Sophie zijn zakelijk aan elkaar verbonden en worden in de loop van de tijd
vriendinnen. Ze hebben allebei de opleiding Teamcoaching gevolgd en hebben na het
behalen van het diploma contact gehouden. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, maar
durven elkaar ook de waarheid te zeggen. Met respect voor- en vertrouwen in elkaars
kwaliteiten. Sophie en Veerle merken dat ze heel wat van elkaar kunnen leren ook al lijken
hun werkzaamheden erg verschillend.
Het boek is bedoeld voor de beginnende teamleider en de startende coach en voor iedereen
die het leuk vindt om te lezen.
We publiceren in verhaalvorm telkens een of twee thema’s uit de praktijk en we vinden het
leuk wanneer je feedback en/of input geeft! Wie weet kom jij dan ook in ons verhaal.
Feedback/input kun je mailen aan info@tandoen.nl of aan info@proactiefcoachen.nl
Meeschrijven?
 Lever je onderwerp en/of verhaal aan met eventuele verwijzingen naar sites, boeken
of andere tips
Wat gebeurt er dan?
 De schrijvers beoordelen de relevantie van het door jou aangeleverde stuk. Is dit in
lijn met het verhaal van Veerle en Sophie dan nemen we het mee in ons ‘boek in
wording’.
Wat levert dit op?
 Een vermelding van je naam en eventuele website van je bedrijf in het artikel
 Een vermelding van je naam en eventuele website van je bedrijf in het definitieve
boek.
Even sparren?
 Meld je vraag en/of opmerking in het contactformulier via de website van
Proactiefcoachen.nl of Tandoen.nl en wij nemen contact met je op!
Doe mee!
Pauline en Carine

Alle beschreven personages, situaties en plaatsen zijn fictief. Enige gelijkenis is toeval, tenzij het
nadrukkelijk vermeld is in de tekst. Dit is het geval wanneer de feedback van de lezer, na overleg en
met zijn/haar toestemming, geplaatst is in de tekst.

