NLP Business &
Leiderschap Master
Practitioner

Een persoonlijk transformatietraject van 12 dagen,
avondprogramma en intervisiebijeenkomsten.

Een intensieve Personal Journey

Deeper dive voor meer inzicht in jezelf

Business en Leiderschap Master Practitioner NLP
Verdiep het krachtige leiderschap in jezelf!
Heb je de Business en Leiderschap Practitioner NLP (of een soortgelijke Practitioner NLPopleiding bij een ander instituut) gevolgd en wil je meer? Ben je klaar voor verdieping en
nog meer helderheid over waarom je doet wat je doet? Dan is deze 12-daagse Business
en Leiderschap Master Practitioner NLP een mooi vervolg! Het is een intensieve Personal
Journey, waarin je jezelf als leider tegenkomt, verdiept en in een krachtiger versie weet
neer te zetten. De opleiding bestaat uit 4 blokken van 3 dagen. Er is veel aandacht voor
je plek als leider, voor coaching, voor hoe jij jezelf neerzet in de zakelijke omgeving, hoe
je onweerstaanbaar veranderingen kunt begeleiden met het Meesterschap van NLP.
Persoonlijk transformatietraject
Tijdens deze training gaan we de diepte in, een stap verder dan de Business en
Leiderschap Practitioner NLP. Waar het bij de practitioner meer ging om je eigen proces,
gaat het bij de Masteropleiding om hoe je als leider in de zakelijke omgeving mensen
verdiept kan begeleiden in hun ontwikkelingstraject, coaching en persoonlijke impact,
met een duidelijke WHY. Je wordt nog vaardiger in de toepassing van de diverse NLPstructuren en leert ook de verbinding te leggen naar de ander. De focus ligt meer op
onze (onbewuste) waarden, onze identiteit en het hebben van impact op de wereld om
ons heen. Zo ga je nog verfijnder ontdekken op welke wijze waarden, datgene wat jij
belangrijk vindt, doorwerken in gedrag. En ook hoe je hiermee in contact met de ander,
bijvoorbeeld je collega's, nog meer van betekenis kan zijn. Daarnaast leer je een aantal
fijne kneepjes over coaching aan de hand van het NLP-coachmodel. De diepere duik in
het onderwerp Taal zal je daarbij helpen om je coaching skills nog beter te ontwikkelen.
En kom je er achter wat jouw blauwdruk is door naar jouw meta programma's te kijken:
jouw (natuurlijke) voorkeuren over hoe je de wereld waarneemt en hoe je met bepaalde
zaken omgaat. En alles steeds ook weer in het perspectief van jouw businesscontext.
Want hoe mooi zou het zijn om praktische handvatten te krijgen om nog lekkerder in je
vel te zitten, ook op je werk, en jouw volledige potentieel te kunnen benutten?
Modelleren en jouw boodschap aan de wereld
Tijdens de training loopt als een rode draad nog een tweetal opdrachten. Je gaat
namelijk aan de slag met datgene waar NLP op is gebaseerd: modelleren! Je start aan
het begin van het traject met een modelleeropdracht en legt focus op datgene waar jij
nog succesvoller in wilt worden. Daarnaast wordt, aan de hand van een NLPpraktijkopdracht, veel aandacht besteed aan datgene wat jij de wereld hebt te vertellen,
wat jouw missie is. Het mag nog meer gaan om de 'beweging' naar buiten: welke impact
wil ij hebben op je omgeving zodat alles nog wat mooier kan worden?

Vraag je je weleens af:
• Wat NLP nog meer is en wat je er
nog meer mee kan bereiken?
• Op welke wijze je een vervolg kan
geven aan het proces dat je met de NLP
Practitioner bent je gestart?
• Hoe je nog meer de verbinding kan
maken naar de ander?
• Hoe je NLP kan inzetten als coach,
leidinggevende of inspirator naar je
collega's?
• Wat jij de wereld om je heen wilt
vertellen en nalaten?
... dan is deze training beslist iets
voor jou!

Verdiep
Inzichten
je leiderschap
concreet
en en
communicatie
praktisch toepasbaar maken

Blok 1 Jouw eigen blauwdruk en

Voor wie is deze training?
Voor iedereen die zichzelf en anderen nog meer mogelijkheden wil bieden. Je hebt als
basis een NLP Practitioneropleiding gedan en wilt de mogelijkheden met NLP verbreden,
verdiepen, uitbreiden en daadwerkelijk integreren. Je wilt de beweging van binnen naar
buiten maken en ook je coachvaardigheden verder vormgeven. Dus managers,
teamleiders, zelfstandigen en medewerkers: iedereen die op zakelijk en persoonlijk
gebied wil groeien in een gelijkgestemde groep, is welkom! Wil je weten wat jij
persoonlijk uit deze opleiding zou kunnen halen? Bel of mail gerust voor een afspraak!

identiteit in breder perspectief

Wat levert deze training je op? Onder andere:
• Verdieping en integratie van de NLP-structuren zodat toepassing in jouw (werk)
praktijk nog makkelijker zal worden.
• Loskomen van beperkende strategieën en patronen, om daadwerkelijk de stap te
kunnen zetten die voor jou het verschil zal maken.
• Een verdieping van je coachvaardigheden voor collega’s en medewerkers door onder
andere nog meer coachbewustzijn.
• Anderen meenemen door het vertellen van verhalen en metaforen.
• ‘Presence’ en presentatieskills: hoe vertel jij je verhaal, vanuit bewustzijn van je lijf,in
verbinding met je zelf en de ander én met uitstraling.
• Spelen met taal voor een nog groter effect in je communicatie.
• Echte verbindingen aangaan met doelen, collega’s of klanten.
• Doelgericht en authentiek handelen, om wat neer te zetten in de wereld, in lijn met je
missie.
• Heel veel energie!

Blok 2 Jouw eigen verhaal vertellen

Investering & praktische informatie
De investering voor dit traject bedraagt € 3750,- ex BTW, inclusief vegetarische
lunches, koffie, thee, avondprogramma’s en werkmateriaal. Voor sommige klanten van
JBBX gelden kortingspercentages: informeer gerust bij ons voor welke prijs je kunt
deelnemen.
De data en locatie van deze training vind je op www.jbbx.nl.
Aanmelden kan via onze website of stuur een mail naar mail@jbbx.nl.

• Verenigd Veld: waar NLP-structuren
samen komen.
• Verbreden en verdiepen van jouw
waarden en gedragspatronen.
• Ontdek je metaprogramma's en hoe
de sturing op jouw gedrag werkt.
• Inspireren en geïnspireerd worden:
wat wil jij neerzetten in de wereld?

en patronen doorbreken
• Storytelling: de kracht van het
verhaal
• Modelleren: werken met de basis van
NLP.
• Doorbreken van belemmerende
patronen.
Blok 3 Krachtige communicatie
• Verdiep je coachvaardigheden aan de
hand van Taal.
• Krachtige taalpatronen om mee te
inspireren.
• Hypnotische taalpatronen om nog
meer focus te creëren: in het behalen
van doelen en in het contact met de
ander.
• Presence en presentatie skills om de
ander écht mee te nemen.
Blok 4 Van binnen naar buiten:

integratie en presentatie
• Integratie van het geleerde: waarin
alles samen mag komen.
• Jouw personal journey presenteren.
• Impact naar buiten: leiderschap als
coach en naar de wereld met jouw
boodschap.

Heb je vragen over deze training?
Neem gerust contact met ons op!
Laan van Meerdervoort 185 - 187
2517 BA Den Haag
T 070 326 3200
mail@jbbx.nl

