NLP
Business
NLP Business is voor mensen uit het bedrijf die NLP willen gaan
toepassen in het bedrijfsleven.
Bij Kerntc leer je krachtig, ondernemend, creatief, actiegericht en
doelgericht te denken. Het laat je kijken naar nieuwe en creatieve
manieren om de uitdagingen van het werkleven aan te gaan.
Door jarenlange ervaring en de unieke persoonlijke aanpak, waaronder de
kleine groepssamenstelling, onderscheidt Kerntc zich als specialist in
resultaatgerichte trainingen. Hierdoor kan het beste uit jou gehaald worden.
De waarden kwaliteit, veiligheid, authenticiteit en plezier staan bovenaan.

Onderwerpen
Inzicht in je eigen communicatie en die van de ander
Verscherpt waarnemen
Bewustwording van Taal
Verplaatsen in de ander
Inschatten en aansluiten bij ander
Echt contact maken met jezelf en de ander
Hoe doelen te stellen
Patronen doorbreken
Buiten de kaders denken
Grenzen aan leren voelen
Overtuigingen en rollen bekijken
Aanboren van nieuwe hulpmiddelen
Wat neem je mee "van huis uit"?
Beslis- en motivatiepatronen

Wat krijg je?
6 dagen training
Praktijk opdrachten
Trainingsmap
Koffie en thee
Heerlijke lunch
Erkend certificaat
Intervisiegroep

We starten elke dag om 9.30 uur
tot 17.00 uur. De groep zal maximaal uit 10
personen bestaan. Schrijf je snel in want
VOL=VOL!

Wij zijn aangesloten bij CRKBO waardoor we
als Postregister onderwijs worden gezien en
geen BTW hoeven af te dragen!

Naast deze opleiding zijn er nog vele andere
opleidingen te volgen bij Kerntc waaronder:
NLP Practitioner
NLP Master
Systemisch werk
Lichaamswerk

Wanneer
Do 3 en 4 juni 2021
Do 17 en 18 juni 2021
Do 1 en 2 juli 2021

Kijk op de website www.kerntc.nl voor meer
informatie.

Of start 28 oktober 2021

Door wie

Aangesloten bij:

Neelienke Toering is meer dan 15 jaar actief als expert in communicatie. Zij 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, IEMT en nog veel meer.

Investering
€1500,- voor de 6-daagse training NLP Business . Optioneel bij te boeken
Individueel gedragsprofiel inclusief training voor 395 euro
inclusief heerlijke lunch, koffie, thee en een prachtige trainingsmap met max
10 personen.
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Haal meer uit jezelf!

