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Wist u dat.....
Beste <<First Name>> <<Last Name>>,
Jongkind Training & Coaching bestaat 5 jaar. Om
dit jubileum te vieren hadden wij de actie 'Geef
een training cadeau...'. Wie heeft er gewonnen?
Lees het in deze nieuwsbrief.
Wilt u het in 2017 anders aanpakken maar weet u
niet hoe, dan is wellicht een Talenten Motivatie
Analyse iets voor u.
Kom nader kennismaken via onze (gratis)
workshops of nodig een bekende van u uit.
We kijken uit naar het nieuwe jaar en we wensen
u een gezond en succesvol 2017 toe!

Actie: Geef een training cadeau...
Dat was de naam van onze jubileumactie. 14
lezers zonden een nominatie in. Dank u wel
daarvoor! De prijs? Een training naar keuze uit
ons aanbod.
Stichting Melanoom viel in de prijzen. De winnaar
is verrast door Floor Zeguers die de nominatie
inzond en Martijn Jongkind. Lees hoe we de
winnaar overvielen.
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Wist u dat...
Eind 2015 kregen de opdrachtgevers van dat jaar
de Coachingskalender als eindejaarsgeschenk.
De opdrachtgevers van dit jaar hebben de keuze
gekregen tussen de Coachingskalender 2017 en
een schenking aan Stichting Edukans.
De stichting werkt aan goed onderwijs in
ontwikkelingslanden. Wist u dat 84,6% van u
koos voor een schenking aan Edukans.
Heel hartelijk dank namens Stichting Edukans!

TMA analyse
Haal in het nieuwe jaar het beste uit uzelf en doe
een Talenten Motivatie Analyse. Lees er hier
meer over.

De beste wensen!
We hebben deelnemers en opdrachtgevers de
afgelopen 5 jaar succesvol geholpen bij het
invullen van hun ontwikkelingsvraag. Heeft u al
goede voornemens?
Maak kennis via onze (gratis) workshops
Wilt u of een bekende van u nader kennismaken
met ons? Dat kan via onze onze (gratis)
workshops. Velen gingen u al voor. De
eerstvolgende is al op 24 januari aanstaande,
lees er hier meer over. Vol = Vol.
Investeren in ontwikkeling
Komend jaar concreet aan de slag met
ontwikkeling? Bekijk ons aanbod!
We wensen u een prachtig 2017 toe!
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u deelgenomen heeft aan een van onze trainingen, workshops, coachings of
eerder via email of LinkedIn contact met Jongkind Training & Coaching heeft gehad. De nieuwsbrief wordt 2x per
jaar verstuurd. Afmelden? U kunt zich hieronder uitschrijven of uw gegevens aanpassen.
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