Leuvenheim, 17 september 2018
Veranderingen bij Aan-Bod Loopbaancoaching…
Voor veel mensen is het volgende de aanleiding om bij Aan-Bod Loopbaancoaching aan te
kloppen:
‘Je werk verandert, je verandert zelf, of je bent aan verandering toe!
Dit kan vragen oproepen. Hoe zet je je nieuwe koers uit?
In 2018 blijkt dat deze veranderingen en bijhorende vragen zich in onszelf als coaches
aandienen; zo ook in ons bedrijf. We zijn heel trots op ons mooie bedrijf dat we 10 jaar
geleden (in de economische crisis!) gestart zijn en dat tot volle bloei gekomen is. En nu
komen er veranderingen aan:
NIEUWS 1:
Het eerste nieuws is dat Esther Bod per 1 januari 2019 met pré-pensioen gaat!

Esther is werkelijk dankbaar voor alle open ontmoetingen met mensen, die vaak in een
lastige, en zo bleek ook interessante fase van hun leven zaten. Veel mensen hebben de
keuze gemaakt en moed gevat, om hun opgedane inzichten over waar het in hun leven écht
om gaat, vorm te geven.
Zoals je weet heeft Esther vele malen workshops ‘natuurcoaching’ gegeven, variërend van
seizoensdagen voor iedereen met en zonder werk tot workshops voor coaches; dit om hen
te inspireren in hun eigen praktijk de natuur te betrekken.
Op vrijdagmorgen 12 oktober geeft Esther in en om Huize de Wildbaan
de workshop ‘Geïnspireerd de winter tegemoet’, als vorm van
afscheidsgeschenk aan jou. Heb je er zin in? Meld je dan aan via de
website: www.aanbodcoaching.nl/agenda

Als je graag nog een individuele afspraak met Esther wil maken, plan dit dan binnenkort.

NIEUWS 2:
Tineke Veenstra zet het bedrijf voort en Marjan van den Berg blijft op dezelfde manier als nu
één dag per week werkzaam in het bedrijf.
Het aanbod van Loopbaankoersonderzoek-(plus) en Outplacementtrajecten blijft gewoon
bestaan. De diensten ‘korte coaching’ en trajecten ‘re-integratie tweede spoor' zullen wij
vanaf 1-10 a.s. niet meer aanbieden.
NIEUWS 3:
Het volgende nieuws is dat Tineke een nieuw product gelanceerd heeft onder de naam
Kernkracht 10.

Er verschijnen steeds meer (blog)teksten, boeken, filmpjes, Tedtalks etc. over het omzetten
van negatieve overtuigingen. Ook de wetenschap komt er achter, dat mensen met een
positieve mindset meer dingen bereiken in het leven die ze graag willen, dan mensen die dat
niet hebben.
Hoe mooi zou het zijn, als mensen konden aanleren hoe ze hun mindset altijd in de positieve
stand konden houden. Het leuke is: dat is mogelijk! En Tineke heeft er een mooi programma
op gezet om mensen dat aan te leren.
De beste resultaten worden bereikt als mensen een 6-daagse intensive aangaan. Dat vereist
een behoorlijk commitment. Maar het resultaat is dat de cirkel rond wordt: je gaat datgene
doen waarvoor je geboren bent! En dat is het dubbel en dwars waard.
Tineke heeft inmiddels behoorlijk wat mensen op deze manier begeleid, en heeft ook een
training voor coaches opgezet, waarvan de pilot deze week start! Je kunt er over lezen op
haar nieuwe website: www.kernkracht10.nl of via de link op de vertrouwde Aan-Bod
website.

NIEUWS 4:
En dan tenslotte het laatste nieuws: Jan Bommerez. Tot onze vreugde kan hij ons niet
loslaten, en komt hij dit najaar toch weer een workshop “Leren Loslaten” geven.

Op 23 november stellen wij onze ruimte weer voor hem beschikbaar. We hopen op een
mooi aantal deelnemers. Je kunt je nu al opgeven via zijn website, of via onze agenda.
Praktische informatie over deze workshop vindt je hier.

Heb je vragen of opmerkingen over al het bovenstaande, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Esther Bod, Tineke Veenstra en Marjan van den Berg
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