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Zo vergelijk je NLP trainingen! 
 

Ontdek hoe je slim kijkt naar prijzen en tarieven en de juiste keuze maakt. 

 

 
 

Op basis van onze 10 jaar ervaring in het geven van NLP en leiderschapstrainingen 
geven we jou hier alle handvatten om snel een juiste keuze te maken in de 
verschillende NLP trainingen die er in de markt zijn. 

 

Team JBBX 
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Alles gaat over het stellen van de juiste vraag 
 

Welke vragen moet je jezelf stellen om goed beslagen ten ijs te komen als je je 
opleidingsbudget aan deze training wil besteden. 

 

Een NLP training is in al deze situaties een manier om voor jezelf helder te 
krijgen wat je beste vervolgstap is. 

 

Maar hoe vind je de trainer, het trainingsbureau en de training die het beste bij 
jouw situatie past?  
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7 checks die je doet op je NLP opleiding  
 

1. Vergelijk op prijs 

2. Kwaliteit van de trainer 

3. Check de ervaring van anderen 

4. Zoek je naar een training voor jezelf of voor je bedrijf 

5. Vergelijk de inhoud van de trainingen 

6. Intake en nazorg 

7. Goede klik 
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#1 

Vergelijk op prijs 

Doordat coaching een vrij beroep is, is het een markt waarin de kosten enorm 

fluctueren. Ga voor jezelf en je bedrijf na waar je het beste bij gebaat bent.  

Dat kan een één pitter zijn van wie je de grootste klant bent. 

Of een trainingsbureau met een koor aan trainers waar je een heel traject bij 

neer neerlegt.  

Vergelijk verschillende NLP trainingen op de volgende punten voor een goed 

beeld van de prijs-kwaliteit verhouding. 
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1. De duur van de training; Hoelang duurt de training en hoe is het 

programma opgebouwd? Om de structuren van NLP goed te laten inslijten, 

is een traject van een halfjaar, bijvoorbeeld opknipt in 4 blokken van 3 

dagen, aan te raden.  

 

2. De senioriteit/ervaring van de trainer; NLP leer je door het te doen en 

dat geldt ook voor de trainers. Kijk of de trainer of de trainers bij een 

trainingsbureau al wat NLP meters gemaakt hebben voor het beste 

resultaat. Voor een ervaren trainer betaal je wel iets meer, maar dat betaalt 

zich uit tijdens de training. 
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3. De locatie van de training; Kan de training ook incompany gegeven 

worden, is het een vaste locatie en moet jij of jouw werknemers er ver voor 

reizen? Zijn de lunches/koffie/thee etc inbegrepen en van goede kwaliteit? 

Dat je je prettig voelt en er goed voor je gezorgd wordt tijdens deze 

intensieve dagen is heel wat waard. 

 

4. Het werkmateriaal; Is alles aanwezig voor een goedlopend proces en is 

het studiemateriaal aantrekkelijk en goed verzorgd? 

 

5. Certificering; Kies een training die waarde heeft voor je bedrijf en/of CV en 

waarna je een certificaat krijgt om dat te onderschrijven. 
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#2 

Kwaliteit van trainers 
Een NLP training valt of staat bij goede, professionele begeleiding. Behalve dat 

een klik met de trainer of het trainingsbureau van belang is, speelt de ervaring 

van de trainer(s) een grote rol. 
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Checklist trainer: 

- Hoelang traint de trainer al professionals en bedrijven; Al doende leert 

men, dat geldt natuurlijk ook voor trainers. Bij trainers die al wat meters 

gemaakt hebben in het trainingsvak, profiteer je van hun ervaring en 

kunde.  Goede trainers blijven ook zichzelf ontwikkelen. 

-  

- Welke bedrijven heeft deze trainer al getraind; Kijk op de website of de 

trainer of het trainingsbureau al eerder trainingen heeft gegeven in 

dezelfde branche. Van die ervaring profiteer je. 
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- Welke trainingen kan de trainer geven; Kan de trainer of het 

trainingsbureau, behalve NLP trainingen, nog meer trainingen verzorgen 

toegespitst op specifieke vraagstukken als systemisch werk, mannelijk- of 

vrouwelijk leiderschap of politieke invloed binnen een bedrijf.  

 

- Heeft de trainer een back-up; niets vervelender dat dat je een paar 

dagen in je agenda hebt vrijgemaakt en dat de trainer verstek laat gaan. Bij 

een trainingsbureau of trainersduo’s ben je er in ieder geval van verzekerd 

dat jouw proces geborgd wordt. 
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#3 

Check de ervaring van anderen 

De beste manier om een trainer te beoordelen of beeld te krijgen van zijn/haar 

kennis of kunde, is de ervaring van voorgaande cursisten.  
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Checklist ervaringen: 

1. Social Media; Bekijk niet alleen de ervaringen op de website van de 

trainer, maar ook op LinkedIn, Google en Springest bijvoorbeeld. Daar is 

ook ruimte voor kritische geluiden die wellicht niet op de site gedeeld 

worden, maar voor jou wel van waarde zijn. 

 

2. Vergelijk de cursisten; Kijk of de reviews van professionals zijn die uit 

dezelfde branche komen als jij of bij een vergelijkbaar bedrijf werken. Van 

die ervaring binnen het trainingsbureau heb je voordeel.  
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3. Hoeveelheid reviews; Als een trainer een score van 9 haalt op basis van 

10 reviews of op basis van 100 reviews, geeft dat een beeld van de 

continuïteit en kwaliteitsniveau van de trainingen. Kijk ook altijd even naar 

de meest recente reviews, voor een actueel beeld. 
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#4 

Training voor jezelf of voor je werk? 

Voor een trainer of trainingsbureau voor jezelf hanteer je andere criteria dan 

wanneer je voor je bedrijf op zoek bent naar een goede partner in ontwikkeling. 
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Persoonlijk vs bedrijf: 

1. Trainer met ervaring op mijn ontwikkelgebied  

<-> Diverse trainers voor diverse vraagstukken 

2. Persoonlijke klik met trainer  

<-> Professionele begeleiding van traject (én een goede klik) 

3. Goede investering opleidingsbudget 

<-> Gerichte doelstellingen en groeiplan 

4. Vervolgtraining mogelijk  

<-> Trainingsplan met volledig traject voor werknemers 

5. Op locatie  

<-> Meerder locaties en incompany 
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#5 

Vergelijk de inhoud van de trainingen 

Op zoek naar de juiste training voor jou? Vergelijk dat ook goed de inhoud van 

trainingen en de duur van de training. Soms is een introductietraining in NLP al 

voldoende om je visie helder te krijgen, soms is het belangrijk om echt de diepte 

in te gaan. Het ene trainingsbureau is ook het andere niet wat betreft toon en 

sfeer, het helpt als je je daar goed in kan vinden en je de juiste verwachting bij 

een training hebt. 
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Checklist inhoud NLP training: 

1. Leerstof; NLP trainingen bestaan uit een aantal vaste onderdelen die altijd 

aan bod komen, zoals het model van de Logische Niveaus bijvoorbeeld en 

het ontwikkelen van je Persoonlijke Visie. Verschillende trainingsbureaus 

hanteren wel verschillende manieren om het programma rond te krijgen. 

Vergelijk ze en kijk of de programma-onderdelen passen bij jouw hulpvraag 

en die van je bedrijf. 
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2. Communicatie; is het duidelijk wat je van de training mag verwachten? 

Behalve informatie op de website, in het beste geval kun je ook nog extra 

navraag doen naar de vorm en trainers dmv een vrijblijvend oriënterend 

gesprek. 

 

3. Duur van de training; Is de training een soort van korte pressure-cooker 

om je inzicht te geven en de neuzen dezelfde kant op te krijgen of bestaat 

de training uit een langer traject waarin je meer tijd hebt om de NLP 

structuren te laten inslijten van waarde te kunnen laten worden? En waar 

ligt jouw doelstelling wat dat betreft? 
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4. Certificering; Is de inhoud van de training van zo’n hoog niveau dat je er 

een erkend certificaat voor krijgt dat goed is voor je CV of waaraan je 

nieuwe werknemers kan toetsen? 

 

5. De juiste toon; Neuro Linguïstisch Programmeren heeft een 

imagoprobleem wat betreft ‘zweverigheid’ terwijl de resultaten juist heel 

goed meetbaar zijn. Het ene trainingsbureau is het andere niet dus ga na 

op de website of de toon van een bedrijf of trainer bij je past. Bij twijfel: ga 

het gesprek aan om er zeker van te zijn dat je de partner kiest die het beste 

bij je past in jouw ontwikkeling of die van je bedrijf. 
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#6 

Intake en Nazorg 
Behalve de keuze voor de juiste training, is ook de nazorg enorm belangrijk om 

jouw ontwikkeling in gang te houden.  
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Checklist intake en nazorg; 

1. Adviesgesprek; bestaat bij jouw trainer of trainingsbureau de 

mogelijkheid om een vrijblijvend gesprek te hebben? 

2. Intake; Wordt er, voordat de training begint; een intake met je gedaan om 

jouw hulpvraag helder te krijgen en je een goed beeld te geven van de 

inhoud van de training? 

3. Back-up; Is er tijdens de training een aanspreekpunt buiten het 

programma om eventuele extra vragen op te vangen en te beantwoorden. 

4. Nazorg; een NLP training kan veel invloed hebben op je werk- en privé 

omgeving. Zijn er na de training nog terugkomdagen of intervisiegroepen 

om je proces in gang te houden of kun je nog sparren met een professional 

om te kijken waar nog meer winstpunten voor je bedrijf te halen zijn. 
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#7 

Goede klik 
Vanzelfsprekend is een goede klik enorm belangrijk in zo’n persoonlijk 

ingrijpend verandertraject. Maar vergeet ook zeker de professionaliteit niet, 

soms is een tegengeluid juist hetgeen dat je nodig hebt voor de volgende stap. 
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Checklist klik met je trainer: 

1. Duo; heb je één trainer of DUO van trainers tijdens je NLP training. In het 

tweede geval is er meestal één iemand waar je meer naartoe trekt. 

2. Ervaring; De ervaring van trainers speelt een belangrijke rol in jouw 

ontwikkeling tijdens de training. Trainers zijn niet altijd op zoek naar de 

juiste klik, maar naar waar het een beetje ‘schuurt’, want zonder wrijving 

geen glans. 

3. Empathie; Alles is erop gericht om de optimale omstandigheden te creëren 

voor jouw ontwikkeling, dat moet je trainer ook altijd in ogenschouw 

houden. 

4. Intake; ga vrijblijvend een eerste gesprek aan om te kijken of een trainer 

en trainingsmethode bij jou en jouw bedrijf past. 
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#8 – Bonus! – De JBBX Zelftest 

Hopelijk hebben we je met dit EBook geholpen en weet je hoe je slim NLP 

trainingen vergelijkt en de training kiest die bij je past. 

 

Je kunt natuurlijk altijd even contact met ons opnemen als je vragen hebt. Doe 

dat via info@jbbx.nl. 

 

Ook hebben we een zelftest. Hiermee profiteer je van de ervaring van onze 

trainers om je situatie en eventuele hulpvraag daarin helder te krijgen. Je vind 

de test op www.jbbx.nl/zelftest 


