
NIEUWSFLITS
 

De ziel valt niet te digitaliseren 

Bij een videomeeting is er nauwelijks sprake
van uitwisseling van energie tussen
mensen. Dit is niet goed voor de onderlinge
teamverbinding. Lees hier het artikel van
JOke Land hierover. 

INSPIRATIE VOOR HET LEVEN

Ik ben Suzan de Boer, ben 49 jaar en woon in Koekange met mijn man, zoon
en dochter. Sinds kort ben ik werkzaam bij Bureau Land en daar doe ik met
veel plezier de financiële administratie. Naast mijn werk heb ik een eigen
nagelsalon, die ik er nu nog een beetje bij doe. Daarnaast doe ik de
administratie van het bedrijf van mijn man. Je kunt mij aantreffen bij Bureau
Land op dinsdag en donderdag, maar soms ben ik er vrijdag i.p.v. donderdag.  

EVEN VOORSTELLEN: SUZAN DE BOER

Heb je de NLP Practitioner Opleiding gevolgd, weet dan dat op 9 maart 2022 de  NLP Master
Practitioner begint. Er zijn nog enkele plaatsen! Ontdek je eigen Bedoeling en waarvoor je wilt staan
in het leven. Lees verder

NLP MASTER PRACTIONER, MIS DEZE KANS NIET 

COLUMN: NOOIT ALLEEN,
WEL ZELFSTANDIG 

Nooit alleen, wel zelfstandig

Het is ingewikkeld als je tweeling
bent. Je hoort voor eeuwig bij
elkaar en toch ben je een
zelfstandig persoon. 
Lees hier de nieuwste column
van JOke Land 

WIST JE DAT 

- Bureau Land assessments verzorgt voor organisaties? Lees verder
- Bureau Land ook ondersteuning verleent bij sollicitatieprocedures?
- Bureau Land een Reshape Your Body & Mind-programma verzorgt en dat je daarvan letterlijk en
figuurlijk lichter wordt? Lees verder 
- Wij nog ruimte hebben bij de Total Coaching®I, die start op 26 januari 2022? Wees er op tijd bij. 
 Opgeven kan hier

IN DE PERS 

https://bureauland.nl/nieuws/digitalisering-en-zielsarmoede/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/
https://bureauland.nl/?s=rbam
https://bureauland.nl/?s=rbam
https://bureauland.nl/blog/nooit-alleen-wel-zelfstandig/
https://bureauland.nl/trainingen/assessment/
https://bureauland.nl/?s=body
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/


ALS JE WILT ONTWIKKELEN, KIJK NAAR DE AGENDA! 

1/11/2021         Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®, lees meer    VOL. (Nieuwe groep: 10 jan. 2022)

1/11/2021         Reshape your Body and Mind-programma, elke 1e van de maand, lees meer

15/11/2021       Master Class SCDM® Systemische vraagstukken in samengestelde gezinnen en 
     
                           systemen, lees meer
                                       
17/11/2021       Systemisch Werkavond, lees meer

9/12/2021       Master Class Systemisch Werk: Systemische Copingstijlen en Zelfwaarde, lees meer 

10/01/2022    Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®, lees meer   

                                                                                                                                                                                                   
24/01/2022    Master Opleiding Systemisch Werk SCDM ® - OenV, lees meer

26/01/2022    NLP Practitioner Opleiding, lees meer

26/01/2022    Leergang Total Coaching ®I, lees meer

09/03/2022  NLP Master Practitioner Opleiding, lees meer 

Wil je liever geen nieuwsbrief meer ontvangen van Bureau Land? Laat het ons weten via info@bureauland.nl 

WIL JE ECHT? SCHRIJF JE OP TIJD IN. 
 

GROEPEN LOPEN VOL! 

https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/reshape-your-body-and-mind-rbam/
https://bureauland.nl/trainingen/reshape-your-body-and-mind-rbam/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-scdm-systemische-vraagstukken-samengestelde-gezinnen/
https://bureauland.nl/trainingen/systemisch-werk-avond/
https://bureauland.nl/trainingen/master-class-systemisch-werk-copingstijlen/
https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-practitioner-opleiding/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/
https://bureauland.nl/trainingen/nlp-master-practitioner/

