Verandering is onlosmakelijk
verbonden met het leven.
Wil jij je leven veranderen, maar
weet je niet waar je moet beginnen?
Heb je vragen over de zin van het
leven? Of behoefte aan nieuw
evenwicht na een ingrijpende
levensgebeurtenis?

AD Autobedrijf
Burgmeijer te Steenwijk

Coaching kan hierbij het verschil maken. Onze
gesprekken helpen je de antwoorden op je
vragen te vinden. Ik bied je vertrouwen, inzicht,
motivatie en professionaliteit. Ik sta open voor
jouw verhaal en luister zonder te oordelen. Soms
gebruik ik oefeningen, foto’s of interviews. Soms
past een coachwandeling beter bij je.
Neem de uitdaging van het leven aan,
omarm wat op je pad komt en blijf bij jezelf!

= NOVA helpt jezelf te zijn =
En uitstekende service natuurlijk. Verder is
NOVA Coaching & Advies, Koematen 33,

autobedrijf Burgmeijer aangesloten bij AD

Steenwijk, 06-25136067,

autobedrijven, het grootste Europese netwerk

info@nova-coaching.nl,

van onafhankelijke autobedrijven, welke ont-

www.nova-coaching.nl

wikkeld is door Autodistribution International.
AD Autobedrijf is een internationale gara-

Ook voor organisaties

geformule met meer dan 4.300 aangesloten

Heeft uw organisatie advies of ondersteu-

professionele bedrijven in vijftien landen. AD

ning nodig bij een veranderingstraject?

In onze werkplaats hebben we de beschikking

Autobedrijven zijn zelfstandige ondernemers,

Met meer dan 23 jaar ervaring in het

over 4 hefbruggen en de modernste appara-

maar beschikken wel over de ondersteuning

bedrijfsleven, begeleid ik u of uw mede-

tuur. U kunt er terecht voor reparaties, onder-

van de internationale AD organisatie voor hun

werkers als Professioneel Coach.

houd, APK, aircoservice, banden en uitlijnen.

(locale) activiteiten en wensen op het gebied
van marketing, klantenservice, helpdeskonder-

Autobedrijf Burgmeijer bestaat ruim 27 jaar.

steuning, ICT, training en logistiek.

Het bedrijf was aanvankelijk gevestigd in Tuk,
maar is 11 jaar geleden verhuisd naar het indu-

Berkenbroek 2, 8331 VG STEENWIJK

strieterrein Groot Verlaat. Het autobedrijf is

Tel: 0521-517207 • Fax 0521-523340

lid van de Bovag. Het BOVAG-keurmerk staat

E-mail: info@adburgmeijer.nl

voor betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie.

www.adburgmeijer.nl

