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’Meneer had
geen manieren’
HAEGSCHEZAKENVROUWEN
Yvonnevan der Kroft
Geboren: 6 juni 1967.
Woonplaats: Wassenaar.
Privé: Samenwonend. Moeder van drie kinderen.
Carrière: Ecole Internationale Tunon aan de Javastraat.
Docent en stagecoördinator
aan de Hogeschool Tio op
het gebied van hotelmanagement, eventmanagement en
toerisme (1999-2009).
Onderneming: Geeft sinds
mei 2008 mede leiding aan
het bureau Etiquette á la
carte in Wassenaar voor
particuliere en zakelijke
opdrachtgevers, meer in het
bijzonder algemene etiquettetraining en omgangsvormen van de 21ste eeuw.
Ambitie: „Als docent aan de
Hogeschool Tio heb ik op het
gebied van studie- en loopbaanbegeleiding veel kunnen bijdragen aan de profes-

sionele ontwikkeling van
studenten in de toeristische
sector. Het is een dure particuliere opleiding waarbij de
motivatie van de studenten
nogal eens te wensen overlaat. Van die leerlingen was
ik inzake omgangsvormen,
gastheerschap en representativiteit een soort privécoach.
Binnen ons bureau leggen
wij er de nadruk op dat in
Nederland onvoldoende
respect bestaat. Niet alleen
ten opzichte van ouderen of
artsen, maar ook in de gehele
samenleving onderling.’’
Opdrachtgever: „Onlangs
kreeg ik van een mannelijke
cliënt een opdracht voor een
1 op 1 coaching. ’Mevrouw’,
zei hij, ’ik ben een boer, ik
heb dringend etiquettetraining nodig’. Ik stuurde hem
keurig een offerte toe met

een uurtarief. Het antwoord
was: ’Een uur is veel te weinig. Ik wil een hele dag’. Hij
is toen een hele dag geweest.
Tussendoor zijn we nog
gezellig gaan lunchen bij
Restaurant Henk Savelberg
in Voorburg voor de goede
tafelmanieren. Meneer had
totaal geen manieren. Hij
had z’n zaak verkocht. Hij
had er veel centjes aan overgehouden. Hij had z’n zaak
groot gemaakt en vond dat
hij nu zelf aan de beurt was.
Hij ging ook op dansles en op
Spaanse les. Maar hij is nog
niet klaar. Hij heeft me al
gebeld voor een vervolgcursus. Als ondernemer had hij
veel mensen ontmoet met
een natuurlijke flair en
charme. Dat wilde hij ook.
Als je van huis uit niets hebt
meegekregen, kun je ook
niets uitstralen.’’

’Mevrouw’, zei de boer, ’ik
wil een hele dag’.
FOTO JACQUES ZORGMAN

Deze zomer voordelig kennismaken
met AD Haagsche Courant
6 WEKEN VOOR

De lange zomerdagen nodigen uit om uitgebreid de krant te lezen. AD Haagsche
Courant brengt u dagelijks het allerlaatste nieuws uit binnen- en buitenland. In het
handige uitneembare katern ‘Dichtbij’ leest u bovendien ook alles over uw eigen
directe omgeving. Wilt u er gezellig op uit tijdens uw vakantie? ‘AD Uit’ voorziet u
elke donderdag van de leukste uitgaanstips. De zaterdagbijlagen ‘AD Reiswereld’
en ‘AD Weekend’ bieden u dubbel leesplezier.

¤ 17,50

Proﬁteer nu! Ga naar www.AD.nl/proef, bel 088- 050 50 50 of vul de bon in.

✔Ja, ik neem een proefabonnement en lees AD Haagsche Courant 6 weken voor

slechts ¤ 17,50 (na deze periode stopt de bezorging vanzelf).
Aansluitend neem ik een abonnement en betaal per kwartaal ¤ 67,95 per
automatische incasso (of ¤ 70,45 per acceptgiro).
Als cadeau ontvang ik de krant de eerste 2 weken gratis.
Naam:
Voorletters:
M/V
Straat:
Huisnr.:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
(i.v.m. bezorgcontrole)
Geboortedatum:
E-mail:
Ingangsdatum:
z.s.m.
anders nl.:
Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang.
Ik machtig AD Nieuwsmedia om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven
Handtekening:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD NieuwsMedia bv,
t.a.v. afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam.

www.AD.nl

Den Haag

SPORTWERELD

» DEN HAAG DICHTBIJ

Het nieuws dichterbij

*Deze aanbieding is geldig t/m 15 augustus 2009 en indien u in de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement
op het AD heeft gehad. AD, een uitgave van AD NieuwsMedia bv, gaat zorgvuldig met gegevens om.
Zie het colofon voor meer formatie.
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Banknummer:

www.AD.nl

