Hartwerk Ritme Methode

Voor het succesvol en duurzaam
begeleiden van transities op persoonlijk en
organisatieniveau.

De werkplaats voor:
Persoonlijke groei en organisatie ontwikkeling
Leiderschapsontwikkeling
Talentontwikkeling
Groepswerk

Bestaan is veranderen, veranderen is volwassen
worden, volwassen worden is jezelf eindeloos blijven
creëren. Henri Bergson
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De HRMethode is de Leiderschapsmethode. De weg
naar leiderschap van binnenuit, persoonlijk en
professioneel. De Hartwerk Ritme Methode gaat over
het succesvol en duurzaam begeleiden van transities
op persoonlijk en organisatieniveau.
Gesloten hart. Persoonlijke groei is de
ontwikkeling om je steeds op een bewustere manier
leert jezelf te zijn. Je realiseert je steeds wat er intern
en extern plaatsvindt.
Gekwetste hart. Door eerdere ervaringen en
ouderboodschappen zijn onze waarden en
overtuigingen gevormd. En deze bepalen ons gedrag in
het hier en nu. Dus wil je wezenlijk een transformatie
maken dan is het van belang terug te kijken.
Open hart. Dat vergt moed, discipline en geduld.
Met concrete praktische opdrachten van ons maak je
daar de stappen mee die voor jouw ontwikkeling
dienend zijn.
We kunnen persoonlijk en professioneel succesvol
groeien als we alle drie kennen, herkennen en
erkennen en deze met elkaar verbinden. De Hartwerk
Ritme Methode. De weg naar leiderschap van
binnenuit, persoonlijk en professioneel.
Wij werken met (executive) teams, managers en
directeuren, professionals en privé cliënten.

Patricia Beumer
Na mijn studie bedrijfskunde volgden banen die
gingen over resultaat. Amerikaanse bedrijven,
organisaties waar output telt, scorelijsten en
bonussen. Hoe je je doel haalde was niet relevant.
Geweldige banen! Die mij veel hebben geleerd
over ondernemerschap. Totdat ik na 10 jaar
vastliep. En op weg ging met mijn vraag wat voor
mij betekenisvol werk is. Daarna volgde vele
intensieve opleidingen die allemaal gaan over hart
werken, naar binnen gaan, ontdekken wie ik ben,
wat ik wil en waar mijn grenzen liggen. Op mijn
website kun je daarover van alles lezen.
´Wees liefdevol meedogenloos´, De mix van
menselijk en zakelijk, van hart en hard. Ik kijk
verder dan de buitenkant van iemand, voorbij het
zichtbare gedrag. Mijn visie op ontwikkeling is dat
het niet een kwestie is van iets afleren, maar juist
van bijleren. Door de tegenstrijdigheid in jezelf te
laten samenvallen ontstaat jouw persoonlijke
kracht. Dit geldt zowel op persoonlijk als op
organisatieniveau. Dit vraagt ook moed om uit de
comfort zone te stappen. Ik ben dan ook echt
geraakt door de moed dat een ander zich toont en
kwetsbaar opstelt.
Je bent van harte welkom.
Harte groet
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