
NIEUWSFLITS
 

INSPIRATIE VOOR HET LEVEN

Leuk dat jullie de Nieuwsflits lezen. Mijn naam is Christy Addink en ik werk sinds
eind augustus bij Bureau Land. Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. In
mijn vrije tijd kan je me vaak vinden in de keuken, waar ik graag in de Italiaanse
pot roer. Daarnaast word ik heel blij van ‘t werk in mijn moes- en siertuin.
Regelmatig sla ik nog een balletje op de tennisbaan en pak ik graag een boek. Bij
Bureau Land verzorg ik met heel veel plezier de lunch en doe ik allerhande
klusjes om en in ‘t pand. Voor mij is het een heerlijke werkplek. 
Tot ziens bij Bureau Land! 
Christy

EVEN VOORSTELLEN:  CHRISTY ADDINK

 COLUMN 

De vrouw die zo
graag wilde dat
haar ouders trots
zijn op haar. Ze is
langs geweest bij
haar ouders. En…? 

Lees het nieuwste
blog op de site
hier.

WIST JE DAT 

bij de Basis Opleiding Systemisch Werk, die start op 10 januari 2022? Opgeven kan hier
de Master Systemisch Werk SCDM® - Ontwikkeling & Verdieping van 24 jan. 2022?  Lees meer.
en bij de Master Systemisch Werk SCDM®- Coachen & Context van 24 jan. 2022? Lees meer. 
en bij de Total Coaching®I, die start op 26 januari 2022?  Opgeven kan hier.  

 er nog plaats is bij:

 

Zowel de Basis Opleiding Systemisch Werk (BOS) als de
vervolg Master Opleiding Systemisch Werk in december
zijn geslaagd! Wil jij je inschrijven voor het vervolg? De
Master Opleiding Systemisch Werk start weer in januari!
Wees er op tijd bij. Natuurlijk start de BOS ook weer,
zoals altijd.  

GEFELICITEERD!

https://bureauland.nl/blog/ook-ouders-veranderen-vraag/
https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-coachen-context/
https://bureauland.nl/trainingen/total-coaching/


ALS JE WILT ONTWIKKELEN, KIJK NAAR DE AGENDA! 
10/01/2022    Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®, lees meer   
                                                                                                                                                                                                   
24/01/2022   Master Opleiding Systemisch Werk SCDM ® - Ontwikkeling & Verdieping, lees meer

24/01/2022   Master Opleiding Systemisch Werk SCDM ®- Coachen & Context, 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 

GEEF JE OP VÓÓR 1 JANUARI 2022, WANT:   

Wat een jaar, 2021!

Uitdagingen in deze tijd. Wat fijn dat we toch voorzichtig, rustig doorgaan en zoveel 

mooie momenten met elkaar beleven. Intense opstellingen, verschuivingen in het

leven van deelnemers door NLP en Systemisch Werk. Volgend jaar is het dertigste 

levensjaar van I.I.T.P. Bureau Land en in 2023 is het 30-jarig bestaan een feit. 

Ontwikkel jezelf en wordt verrijkt door alles wat je meeneemt! 

https://bureauland.nl/trainingen/basis-opleiding-systemisch-werk/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-ontwikkeling-verdieping/
https://bureauland.nl/trainingen/master-opleiding-scdm-coachen-context/
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/

