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Persoonlijke effectiviteit in de zakelijke context 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de NLP Business en Leiderschap Practitioner  
 

Hoe vergroot jij je impact op je omgeving? 

De NLP Business en Leiderschap Practitioner is een intensieve en krachtige opleiding 

gericht op mensen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling vanuit een 

zakelijke context. De opleiding bestaat uit 4 blokken van 3 dagen en is een volledige NLP 

Practitioner opleiding, waarbij de nadruk ligt op alles wat je tegenkomt in organisaties. 

Communicatie, leiderschap en emotionele intelligentie zijn de kernwoorden. Er is veel 

interactie en oefening, waarbij eigen ervaringen en praktijkcases worden meegenomen. 

 

Communicatie en Leiderschap: de kracht van verbinden 

Zou jij effectiever willen zijn in je communicatie en in wat je bereikt? Ben je op zoek naar 

het bereiken van meer impact? Vraag je je ook weleens af hoe het komt dat de ene 

persoon wel succesvol is en de ander niet? Zou je willen werken aan jouw eigen unieke 

leiderschapskwaliteiten?  

 

Succes wordt voor een groot deel bepaald door communicatie. Deze opleiding gaat over 

communicatie en dan vooral de diepte in! We werken met wat je – bewust of onbewust - 

onder de waterlinie houdt, het verschil tussen denk- en voelboodschappen en het wel of 

niet authentiek zijn. Ook gaat het over motivatie en de ‘sturing’ daarachter, over écht 

contact en dat wel of niet vol kunnen aangaan en over de invloed van emoties en 

overtuigingen op je gedrag en beslissingen.  

 

Immers, zowel communicatie als leiderschap gaan allang niet meer over zenden en 

denken, maar gaan uiteindelijk over verbinden. Verbinden van jezelf met de ander, 

verbinden van je linker- en rechterhersenhelft en verbinden van ratio en emotie. Dat is 

communicatie die aankomt en die congruent is. En daar zit het verschil dat het verschil 

zal maken!  

 

Deep dive 

Werken aan je communicatie en leiderschap vergt wat, inzicht krijgen en leren dat je het 

anders kan doen. Om het anders te kúnnen doen heb je onder water te duiken. Bij JBBX 

onderzoek je vooral datgene wat achter gedrag, oftewel onder water, zit. Boven water is 

je gedrag en je communicatie zichtbaar. Wat onder water zit is minder zichtbaar, maar 

daar moet je wel zijn om iets effectief en blijvend (anders) aan te pakken. 

 

 

 

Een ontdekkingsreis, ik heb weer 

ontdekt hoe belangrijk het effect is 

van mijn communicatie en emotie 

op de ander… en daarnaar te 

handelen. 

Nico Admiraal | KPN Zakelijke Markt 

 

Verrassend, verhelderend, 
verdiepen Laura Perin | 
Formulemanager KPN 

 

Indrukwekkend! 
Jel Bedaux | COO Lokale Gidsen De 

Telefoongids 

 

Een geweldige deep dive in mijn 

ambities en persoonlijke keuzen en 

hoe ik daarover communiceer. Heel 

veel geleerd en inspiratie 

opgedaan. Het heeft me niet alleen 

aan het denken gezet, maar ook in 

beweging gekregen. Echt een 

aanrader als je met nieuwe energie 

een concrete stap wilt zetten.  

Marjolein Huls | Manager Corporate 

Communicatie KPN 

 

 

 

 

 

 

   Deep dive voor meer inzicht in jezelf 
 



 

    Inzichten concreet en praktisch toepasbaar maken 
 

Investeren in eigen potentieel 

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat we veel van ons potentieel niet gebruiken en 

dat dit komt doordat we onszelf tegenhouden. Dit doen we door onze overtuigingen te 

onderzoeken: welke helpen je vooruit en welke zitten je in de weg? Met NLP leer je over 

hoe je overtuigingen kunt veranderen, daar waar jij dat nodig vindt. 

Dus, stel dat je op deze manier je mogelijkheden gaat verruimen, je communicatie 

verbetert en je talenten en drive je tot veel ruimere keuzes brengen? Dat je (nog) meer 

gaat doen wat je echt leuk vindt in je werk? Hoe positief zou dit uitwerken op jezelf en 

voor de mensen om je heen? En welke invloed zou dat hebben op je werk en het 

bereiken van je doelen? 

 

Voor wie is deze training? 

Voor iedereen die zichzelf en anderen meer mogelijkheden wil bieden. Managers, 

teamleiders, zelfstandigen en medewerkers: iedereen die op zakelijk en persoonlijk 

gebied wil groeien in een gelijkgestemde groep. Wil je weten wat jij persoonlijk uit deze 

opleiding zou kunnen halen? Bel of mail gerust voor een afspraak! 

 

Wat levert deze training je op? Onder andere: 

• Inzicht in je eigen leiderschap, potentieel, doelen en hoe je daar gaat komen:  

 je Persoonlijke Visie.  

• Sterkere prioriteiten stellen, (her-)vinden van de motivatie om daar  

   consequent naar te handelen, meer doelen daadwerkelijk behalen. 

• Coachingsvaardigheden voor collega’s en medewerkers. 

• ‘Presence’: bewustzijn van je lijf in contact met anderen, stevigheid, uitstraling. 

• Flow kunnen creëren bij jezelf en in communicatie met anderen. 

• Echte verbindingen aangaan met doelen, collega’s of klanten.  

• Doelgericht en authentiek handelen, in lijn met wat je echt wilt. Concreet. 

• Heel veel energie!  

 

Investering & praktische informatie 

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

                     

Verdiep je leiderschap en communicatie 
 

Blok 1 Inzicht in jezelf en vergroten 

van communicatievermogens 

• Bewustwording van eigen gedrag 

• Effectieve communicatie: mindset en   

 contact 

• Leiderschap: weten waar je staat en  

 wat je nodig hebt.  

 Visie: kiezen hoe daar te komen 

 

Blok 2 Verdiepen van je persoonlijk 

leiderschap 

• Drijfveren, voorkeuren en motivatie 

• Kracht van taal: tools voor excellente  

   communicatie 

• Inzicht en aanpak van overtuigingen 

 

Blok 3 Versterken van je innerlijk 

leiderschap 

• Authentiek Leiderschap: vanuit jezelf  

 je wereld scheppen 

• Energie, hulpbronnen, beslissingen  

  

Blok 4 Transformeren en verankeren 
in je werk en leven (met 
avondprogramma) 
•   Transformatieprocessen 
•   Verankering en impact 
•   Concreet en praktisch maken 
•   Succes ‘klaarzetten’ en realiseren 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over deze training? 

Neem gerust contact met ons op! 

JBBX 

Laan van Meerdervoort 185 - 187 

2517 BA Den Haag 

T 070 326 3200  

mail@jbbx.nl 

http://www.jbbx.nl/
mailto:mail@jbbx.nl

