Training
Leiderschap
Inleiding
Kerntc is al vele jaren hét trainings- en coachingsbedrijf dat gespecialiseerd is in leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

“
“

Veel bedrijven, organisaties, ondernemers en ondernemende ZZP-ers kiezen ervoor om
zichzelf, hun managers, leidinggevenden en werknemers bij Kerntc te laten opleiden. Of
het nu gaat om leiderschap, zelfvertrouwen, beter verkopen, onderlinge samenwerking,
efficiënt communiceren, actief deelnemen tijdens vergaderingen, de klant te woord staan of
het maken van plannen. Kerntc ondersteunt u bij de communicatie intern en extern, want dit is
de belangrijkste sleutel tot succes.
Bij de training leiderschap leer je krachtig, ondernemend, creatief, actiegericht en
doelgericht te denken in plaats van het bewandelen van de bekende paden. Het laat je
kijken naar nieuwe en creatievere manieren om de uitdagingen van het zakenleven aan te
gaan. De leiderschaptraining biedt nieuwe mogelijkheden in plaats van te herstellen wat
niet voor je werkt.
Door jarenlange ervaring en de unieke persoonlijke aanpak waaronder de kleine groepssamenstelling onderscheidt Kerntc zich als specialist in leiderschaptrainingen. Hierdoor
kan het beste uit jou gehaald worden. De waarden kwaliteit, veiligheid, authenticiteit
en plezier staan bovenaan.

Ik heb geleerd meer leiderschap op
het werk te nemen door meer verantwoordelijkheid te pakken voor
een succesvol teamresultaat.
Hans Klarenbeek
Business Analist UWV

Neelienke is een trainer met passie
voor haar vak. Ze is oprecht, integer en haalt het beste en mooiste
uit de deelnemers.
- Dineke Melse Teammanager
Gemeente Rotterdam

Door de training bij Neelienke ben ik
sterker in mijn vakgebied geworden.
Doelen zijn eerder en soepeler te
realiseren.
Rixt Muller Relatie beheer
Benelux Chaud Devant Chefwear

Resultaten
Ik heb geleerd makkelijker nee te
zeggen en mijn grenzen beter te
zetten zodat ik veel effectiever
geworden ben.

• vorm geven aan het leiderschap dat bij jou past
• tot grote prestaties komen door je vernieuwde mindset
• je eigen valkuilen herkennen
• met meer lef meer bereiken
• een betere inschatting maken hoe de ander denkt
• de ander motiveren tot grotere prestaties met behoud van plezier

Frank Bakker
Senior functioneel beheerder
bij het CAK

• effectiever communiceren met alle lagen in de organisatie
• overtuigingen overwinnen die je succes tegenhouden
• betere timemanagement
• coachingsvaardigheden toe kunnen passen
Dé training die je helpt om met leiderschap de impact te maken die je wilt!

Door de training is mijn zelfvertrouwen gegroeid en kan ik mij
duidelijker profileren op mijn werk.
Ik ben zichtbaarder en ik krijg meer
waardering.
Margaret van Velzen
Managementassistente VO

Voor wie
Na de NLP Practitioner wil je jouw vaardigheden in leiderschap verdiepen, dan is dit de
opleiding voor jou! Ben jij een professional en werk je op HBO/WO-niveau? Werk jij als CEO,
directeur, leidinggevende, adviseur, product- of accountmanager, beleidsmedewerker, ZZPer, teamleider of afdelingshoofd, HR-adviseur of managementassistent? Je wilt verder of
doorgroeien in je functie, je wilt investeren in jezelf en de organisatie, dan ben je bij ons aan het
goede adres!
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Competenties

Wat krijg je?

Je versterkt de volgende competenties:
• Inlevingsvermogen en alertheid		

• Leiderschap

• Proactiviteit				• Zelfvertrouwen
• Communicatieve vaardigheden		

• Samenwerken en afstemmen

• Doelgericht werken			

• Beter contact kunnen maken

• Mindset				• Lef

Door wie
Neelienke Toering
Meer dan 10 jaar is zij actief als gecertificeerd trainer/coach
en is verder ontwikkeld als internationaal gecertificeerd
NLP trainer en Coach, gecertificeerd Systemisch Trainer
en Lichaamswerk trainer. Ze werkt naast NLP nog met diverse
andere methodes als opstellingen, provocatief coachen, DISC,
STEM, TA, RET, BML, TOM en nog veel meer. Jaarlijks organiseert zij het Groei-Event van het jaar: JIJ kan meer dan je denkt.

• Individuele intake
• 6 dagen training
• Praktijk opdrachten
• Trainingsmap
• Koffie en thee
• Heerlijke lunch
• Erkend certificaat
• Intervisiegroep
• Begeleiding
• Persoonlijk commercieel
stijl profiel
• Evaluatiegesprek

Investering
Kijk op de website voor
actuele prijzen.

“Ik heb door de training inzicht gekregen in wat voor weg ik wil
bewandelen om mezelf te ontwikkelen binnen mijn bedrijf, een
grote multinational. Ik zat vast in beperkende gedachten: “wil ik een
expert zijn of een leider”. Ik was overtuigd dat ik moest kiezen tussen
deze twee ontwikkelingspaden. Ik heb tijdens de training inzicht
gekregen dat ik het wil combineren. Ik heb nu precies de positie die
ik wil en ik ben daar heel blij mee.”
- Teun van Herpen, EMEA Vegetables Seed Treatment Strategy Lead

Naast deze opleiding zijn er
nog vele andere opleidingen
te volgen bij Kerntc.
NLP Practitioner
NLP Master
Training Leiderschap
Systemisch werk
Lichaamswerk
Kijk op de site www.kerntc.nl
voor meer informatie.

“Neelienke is iemand die 200% achter haar concept staat:
Kleinschalig en deskundig. Met een dosis enthousiasme, positiviteit
en authenticiteit zorgt zij ervoor dat men zich zowel op zakelijk als
persoonlijk vlak kan ontwikkelen.
Zij laat iedereen in zijn waarde met als doel om dichter bij jezelf te
komen, beter te communiceren en verbindingen beter aan te gaan.“
- Lisa Kaarls, Jobhunter Gemeente Amsterdam

Aangesloten bij:

Locatie
Deze 6-daagse training zal plaatsvinden in onze trainingsruimte
op een prachtige locatie aan het water in Medemblik.
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