
Aanbeveling Tim Haarlemmer        09-07-2017 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Tijdens mijn traineeship Eerst de Klas (EdK) is Tim Haarlemmer 2 jaar lang mijn Leadership 

Development Officer geweest. De coachgesprekken die ik met regelmaat met Tim voerde hebben mij 

richting gegeven in mijn ontwikkeling als startende docent. Dat EdK dit aanbiedt aan zijn trainees is 

te danken aan Tim. Hij is van mening dat hij zelf een coach had willen hebben tijdens zijn periode als 

trainee bij EdK. Iemand die hem er op wees dat er tijdens het traineeship allerlei kansen zich 

voordoen om je ontwikkeling in een nog grotere stroomversnelling te brengen. Vanaf het begin van 

mijn traject heeft Tim mij dan ook succesvol geholpen bij het creëren en bewaken van mijn eigen 

langetermijnvisie. 

Vanaf het eerste coachgesprek was het voor mij duidelijk dat Tim een intelligente man is die in staat 

is zich aan te passen aan de persoon die tegenover hem zit. Ik voel me dan ook bijzonder op mijn 

gemak in gesprek met hem en ben daardoor openhartig wat de coaching mogelijkheden bevordert. 

Tijdens mijn eerste jaar EdK was ik naast het reeds overvolle programma nog bezig om mijn 

masterscriptie af te ronden. Mijn focus lag daarom op het managen van de druk en de hoeveelheid 

werk die op me afkwam. Tim is op de hoogte van verschillende manieren om te plannen en hoe om 

te gaan met werkdruk. Ik ben dan ook iedere keer weer verrast als Tim telkens weer een ander boek 

citeert met quotes, handvaten en tips, wetende dat hij zichzelf ook volplant. In mijn tweede jaar EdK 

verschoof mijn focus na wat ik na Eerst de Klas wilde gaan doen en dus waar mijn eigen kwaliteiten 

liggen. Tim is bijzonder goed in staat om de spiegel voor te houden en mezelf te laten concluderen 

wat ik wil en waar ik goed in ben.  

In de twee jaar EdK ben ik Tim vaker tegengekomen naast de rol van Coach. Zo heb ik onder andere 

een netwerktraining mogen genieten, heb ik deelgenomen aan bijeenkomsten omtrent hybride 

docentschap en heb ik de kans gehad om naar energiebijeenkomsten te gaan. Allen geïnitieerd, 

georganiseerd en geleid door Tim. Ik durf dan dus ook wel te zeggen dat Tim van alle markten thuis 

is. Dat heb ik vooral gemerkt toen hij andere trainees bij elkaar heeft gebracht en het aanwezige 

enthousiasme heeft weten om te zetten in een onderwijsstart-up genaamd Awesome Classes. 

Zonder zijn leidende rol had dit nu niet bestaan.  

Ik wil Tim daarom zeker aanbevelen in de verschillende rollen die hij op zich kan nemen. Iemand die 

niet bang is om voorop te lopen en werk maakt van elke uitdaging die hij aangaat. Zou u nog meer 

willen weten en nog even met mij contact op willen nemen, dan kan dat via de onderstaande 

contactgegevens. 

 

Hoogachtend,  

 

Paul van den Broek 

06 1742 1132 

paul.vandenbroek@outlook.com 

https://www.linkedin.com/in/pvdbroek1/ 
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