Het gaat gebeuren, ik ga een vestiging van Hart for her openen in Culemborg!
Mijn naam is Caro, 50 jaar en tot juni 2012 werkzaam als Manager bij Tempo-Team Uitzenden.
Vanwege een reorganisatie na 27 jaar weg bij Tempo-Team. Dat was even zuur, maar aan de andere
kant een mooi keerpunt in mijn leven om nog iets anders te gaan doen. Een vaste baan was ik niet
zomaar uitgestapt en nu had ik het duwtje in de rug! En ik heb inmiddels gemerkt, dat waar de ene
deur dicht gaat er andere deuren opengaan.
In eerste instantie was ik gewoon weer op zoek naar een andere baan. Het was wel helder dat het
een andere branche moest zijn, maar wat? Het was me inmiddels wel duidelijk dat het heel lastig zou
worden een baan te vinden, ik heb natuurlijk mijn geboortejaar niet echt mee…..
In september kwam Hart for her op mijn pad. Na een telefoongesprek met Wendy was ik heel
enthousiast en zag het wel zitten! Maar dan ga je nadenken en met mensen in je omgeving praten.
Tja, was dat nou echt wel iets voor mij? Een eigen bedrijf, een totaal andere branche, de
onzekerheid; ik wist het toch niet zo zeker. Afspraak maar afgezegd. Gelukkig kreeg ik een
uitgebreide mail van Wendy met toelichting over het concept. Ach, een keer om tafel kon eigenlijk
geen kwaad. Met Wendy en Eduard gesproken, een vestiging gezien en een ochtendje meegedraaid.
Eigenlijk was het toch wel erg leuk, een eigen vestiging van Hart for her in Culemborg!
Na de knoop doorgehakt te hebben, ging de trein rijden. Ondernemersplan schrijven, met allerlei
mensen praten en voorzichtig je plannen met de buitenwereld delen. Verschillende reacties van
mensen; mensen die vooral de beren op de weg zien, anderen die mij het helemaal zagen doen. De
zoektocht naar het pand kon beginnen en het bleek dat dat nog niet meeviel. Veel panden leeg, maar
te duur, te klein of de verkeerde locatie.
Tijdens die zoektocht die toch wel maanden heeft geduurd, zijn de twijfels soms weer naar boven
komen drijven. Moet ik toch niet gewoon een baan zoeken, past het nou echt wel bij mij? Dat soort
vragen. Ik heb gemerkt dat dat erbij hoort en jezelf scherp houdt. Je moet jezelf deze vragen blijven
stellen en met anderen blijven sparren. Het bracht mij steeds dichter bij het gevoel dat dit echt heel
goed bij me past.
En nu is het dan zover, ik heb ja gezegd tegen het pand! Er is weer een stap genomen. En nu gaat het
voor mijn gevoel écht beginnen. Heel spannend! Ik heb er alle vertrouwen in dat het een groot
succes gaat worden. En dat is nou zo mooi, ik ben de succesfactor en met de begeleiding van Wendy
en Eduard van Hart for her, kan Culemborg straks niet meer om mijn Hart for her vestiging heen!

