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De beroepsopleiding
NLP in Bedrijf: Wat is dat?
En wat kun je ermee?

de inspirerende weg naar authentiek 
leiderschap en schaamteloos leidinggeven.

Voor wie? Je bent een succesvol talentrijk leider met veel 
eindverantwoordelijkheden en je oefent je functie al jaren met 
veel plezier uit. 

Toch voel je dat er nog meer plezier uit je werk te halen valt. Iets 
houdt dat tegen en je krijgt geen grip op wat daarvan de oorzaak is.

Je zoekt verbetering, maar zit vast in een patroon, je zoekt 
inspiratie of wil gewoon een nieuwe boost geven aan de manier 
waarop jij leiding geeft.  

Misschien heb je met een schuin oog al eens gekeken naar Anthony 
Robbins, maar is je dat te massaal. 

Voor die leiders is de beroepsopleiding NLP in Bedrijf een 
inspirerende training naar authentiek talentrijk leiderschap.



Waarom?

Aan de hand van psychologische modellen 

kun je anderen helpen hun volledige 

potentieel te benutten 

Dit is waarom een psychologische model 

gezien wordt als het ultieme zakelijke 

voordeel voor leidinggevenden die graag 

willen leren hoe ze effectief, nauwkeurig en 

overtuigend kunnen 

communiceren/onderhandelen naar een 

win-win.

NLP in Bedrijf

� 6 x 2 dagen Donderdag en vrijdag
� Alleen leidinggevenden
� Nieuwste NLP technieken

� NLP bedrijfsleven vertaalslag
� NLP Practitioner licentie
� Rapport Identity Compass
� Rapport Belbin karakterrollen
� 2 Trainers
� Max. groepsgrootte 6
� Syllabus, boeken en apps

Je schrijft je in voor de NLP in Bedrijf (2019)

Apr Mei Juni aug Okt Nov

11 en 12 Apr
Achtergronden en basis ingredienten

16 en 17 Mei
Interactie, conditioneren en patronen.

13 en 14 Juni
Transitie naar implementatie.

29 en 30 aug 

+ e-learning module tijdens vakantieperiode.
03 en 04 Okt

07 en 08 nov

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Wat leer je?

Aanzet geven tot positieve verandering

Het installeren van een positieve houding 

in anderen;

Technieken om het beste uit je collega’s te 
halen;

Leiderschapsstijlen welke het beste bij jou 
passen;

Op psychologische niveaus naar win-win 
onderhandelen;

Lezen van lichaamstaal;

En veel meer…

Betrouwbaar?

Deze beroepsopleiding wordt al meer dan tien jaar met een 

uitstekende +9 beoordeeld, en we hebben al honderden 

leidinggevenden, leiders en managers geholpen om hun doelen te 

bereiken en hun organisaties naar succes te leiden.

Als je niet in staat bent om de onderlinge samenwerking te 

bevorderen en iedereen aan boord te krijgen om samen dezelfde 

visie na te streven; kun je niet je eigen doelstellingen, noch die van je 

organisatie bereiken!

Onze trainers hebben jarenlange ervaring met NLP, RET, TA etc. in 

een organisatorische context, en zullen je helpen om deze 

vooruitstrevende technieken te integreren in jouw eigen unieke 

leiderschapsstijl.



Een NLP-beroepsopleidingsgroep bestaat uit maximaal 6 deelnemers 
(leidinggevenden), afkomstig uit allerlei profit en
non-profit organisaties.

De opleiding wordt verzorgd door 2 trainers aangezien zij ieder hun eigen 
specialistische manier van werken hebben met NLP (oftewel van 2 leer je meer dan 
van 1) en dat wij willen dat jij als deelnemer alle gelegenheid hebt NLP passend te 
maken voor jezelf en de context waarin je je begeeft (er bestaat niet 1 manier).

Vanuit de gedachte ‘doe zelf waar je voor staat’ leer je eerst de NLP-technieken op 
jezelf en je medecursisten toe te passen.

Daarnaast doe je tussen de blokken eigen praktijkervaring op.

Door de inzet van 2 trainers wordt mede geborgd dat iedere deelnemer individuele 
aandacht en feedback kan krijgen op persoonlijke vraagstukken.

De trainers die de beroepsopleiding geven, hebben vele jaren ervaring met NLP in 
organisaties en praktiseren hun kennis en vaardigheden dagelijks in 
organisatiecontexten waar veranderingsvraagstukken aan de orde zijn.

De opleiding omvat 12 dagen met variabele eindtijden en is verdeeld over 6 
blokken van 2 aaneengesloten dagen.
De opleiding wordt gegeven in Hattem.

Voor meer informatie:
06-41624453

Of e-mail naar:
marijndane@axisconsultancy.nl
hugosloot@axisconsultancy.nl

NLP in bedrijf training
hoe werkt het?




