
Als je je een voorstelling maakt van hoe je wilt zijn of wat je wilt bereiken, dan

leeft dat beeld een positieve invloed op het resultaat. Hierdoor kun jij het leven

leiden dat je voor ogen hebt.

Ga je voor meer passie, kwaliteit en lef om te leven... wil je (nog) meer

investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van jezelf en je collega’s, dan is

het belangrijk dat je persoonlijk blijft ontwikkelen. Zo blijf je wendbaar,

productief en duurzaam inzetbaar. 

NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een waardevolle methode om effectief

te communiceren met jezelf en andere. Deze methode is gebaseerd op het

principe dat overtuigingen en denkpatronen zo in te zetten zijn dat zij tot

optimale communicatie leiden. 

NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van

succesvolle mensen. De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen

zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier

in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust)

uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Onderzoek heeft

laten laat zien dat deze succesvolle mensen dezelfde gedragsstrategieën

gebruiken. Ze zijn daardoor succesvol en effectief. 

Je leert tijdens deze training de praktische NLP methoden en technieken  die

eenvoudig weg gemodelleerd zijn van succesvolle mensen zelf in te zetten. Je

gaat jezelf en andere mensen beter aanvoelen en begrijpen. Communiceren en je

doel bereiken wordt zo een stuk makkelijker.

Tijdens deze vijf daagse training 'Talentontwikkeling Ondersteboven' gaan we

met elkaar aan de slag met de belangrijkste elementen van NLP. Deze

elementen zullen van grote invloed zijn op je persoonlijke en 

zakelijke succes. 

Talentontwikkeling Ondersteboven laat zien dat je leven 

excellent kan worden als je zelfbewust en positief leert 

denken, en ongekende vermogens in jezelf ontdekt.

Talentontwikkeling Ondersteboven
NLP training 5 dagen 

5 x 8 uur scholing

Intervisie en de mogelijkheid van

groepsdiscussies via community in KIKI

Kennisinstituut online

4 x 2,5 uur online leeromgeving

Studiebelasting:  50 uur

Kennis over wat NLP is 

Toepassen van NLP‑technieken 

Inzicht in interactie- en

communicatiepatronen

Oude en belemmerende patronen loslaten

Positiever in het leven staan

Krachtiger leven

Lastige situaties ombuigen 

Informatie filteren en beter in staat zijn te

luisteren

Online leeromgeving

Certificaat

Inclusief:

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Voor iedereen die geïnteresseerd in in persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie.

Minimaal MBO werk- of denkniveau 

100% aanwezigheid

...

Na het volgen van deze training zul je

krachtiger e positieve in het leven staan. Je

zult gemotiveerd zijn tevreden te zijn met jezelf

en makkelijker doelen stellen om te leven met

LEF! 

https://www.anker-kompas.nl/nlp-en-systemisch-werk/

