NLP en Verandermanagement
Een krachtige en veelzijdige 4-daagse training die een andere kijk biedt op veranderen in
organisaties, middels NLP en andere persoonlijke en organisatie-ontwikkelmethodieken.
Een aanpak die inzicht en sturing geeft aan effectieve communicatie en prestatieverbetering.
Doelgroep | Motivatie om deze training te volgen
Mensen die werkzaam zijn in een organisatie en op
zoek zijn naar effectieve methoden om hun
communicatie te ontwikkelen en weten dat dit verder
gaat dan vaardigheden. Deelnemers zijn managers en
professionals die deze training als een belangrijke
ondersteuning zien in hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling. U kunt ervan uitgaan dat
uw prestaties verbeteren en u vaker en makkelijker ‘in
flow’ zult zijn. Het uitwisselen van (leer)ervaringen en
het aangaan van inspirerende contacten verloopt
vanzelfsprekend en wordt mede door de diversiteit
aan deelnemers vanzelf gestimuleerd. De opzet is
gebaseerd op jarenlange praktijkervaringen en de
ervaringen in het geven van NLP trainingen en diverse
trainingen Verandermanagement in profit- en nonprofitorganisaties.

NLP in Organisaties | Ontwikkelingen in de
huidige maatschappij eisen krachtige leiders met een
open MIND en HART en daar draagt NLP aan bij
Deze korte, geavanceerde training, met sterke
bewustwording van het eigen gedrag en de eigen
manier van communiceren is ontstaan vanuit de vraag
van klanten. Namelijk een compacte en concrete
training gebaseerd op de succesvolle methode NLP
voor de dagelijkse zakelijke praktijk gekoppeld aan
andere persoonlijke- en organisatieontwikkelmethodieken. Ontwikkeling van persoonlijk
leiderschap en het vergroten van de communicatievermogens zijn de focus. De dagelijkse praktijk is het
vertrekpunt om de relevante materie aan te reiken.

Inhoud | Het vermogen om verandering van
gedrag, emoties en overtuigingen te bewerkstelligen
op persoonlijk, team- en organisatieniveau verrijkt
uw positie en handelen
In deze 4-daagse training worden de belangrijkste
theoretische achtergronden van NLP en aanverwante
methodieken behandeld aan de hand van de
dagelijkse praktijk.
De uitdagingen en toepassingen in de eigen
organisatie en het eigen functioneren staan in deze
training centraal.

In ieder blok ligt de focus verschillend, namelijk:
Blok 1: Ik en Mezelf,
Blok 2: Ik en de Ander,
Blok 3: Ik en het Team,
Blok 4: Ik en de Organisatie.

Resultaat | Authentiek leiderschap, effectief
communiceren en handelen, versterken uw
meerwaarde in de organisatie
U leert:
• negatieve patronen in uzelf en bij anderen te
doorbreken;
• inzicht te krijgen in drijfveren van uzelf en
anderen: de hefbomen bij beïnvloeding;
• gevoelens te gebruiken als sturingsinformatie en
meester te zijn over uw emoties;
• effectiever te communiceren met uzelf en
anderen;
• gewenst resultaat te halen door respectvol en
succesvol feedback te geven;
• structureel positieve impulsen te geven aan uw
eigen successen en die van anderen te
begeleiden;
• patronen in teams en organisaties te ontdekken;
• uw gedrag met uw diepste missie, waarden en
overtuigingen te verbinden;
• vorm te geven aan authentiek leiderschap.

Vorm en werkwijze | Ervaringen opdoen vanuit
de eigen praktijk en omzetten in handelen
Deze 4-daagse training is verdeeld over 4 maanden.
We trainen vanuit een duidelijk en herkenbaar NLP
format: ‘leren is doen’ en ‘doen wat werkt’. Theorie en
praktijk wisselen elkaar af. De uitdagingen en
toepassingen in de eigen organisatie staan in deze
training voorop. Tussen de blokken vinden
intervisiebijeenkomsten plaats voor een goede
praktijkintegratie en continuïteit.
Het maximum aantal deelnemers per leergang is 16.
Hiermee wordt een optimale groepsinteractie en
persoonlijke aandacht gewaarborgd.

Coaching en Profilizermeting | Focus en

Annulering

verdieping vergroten uw succes
Voorafgaand aan de training vinden de
Profilizermetingen plaats, ter ondersteuning van het
bepalen van de leerdoelen. Tevens vinden er twee
coachgesprekken plaats tijdens de training. De
resultaten daarvan kunnen worden opgenomen in uw
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden. Bij
onvoldoende deelname zijn wij genoodzaakt de
training te verplaatsen of te annuleren. We zullen dat
uiterlijk vier weken voor aanvang van de training laten
weten.

2017/1: nader te bepalen
2017/2: nader te bepalen

Tijden | Locatie
Tijden: 10.00 - 17.30 uur.
Locatie: omgeving Rotterdam, Amsterdam, midden
van het land.

Kosten
€ 1.995,- inclusief materialen, exclusief btw,
arrangementskosten en de ‘Profilizermeting’.

Inschrijvingsprocedure en informatie
U kunt zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier
volledig in te vullen en te retourneren aan ons bureau.
Onze adresgegevens staan onderaan deze brochure.
Tevens staat daar vermeld hoe u ons kunt bereiken
voor meer informatie en overige diensten.

Roos Zierikzee is internationaal NLP Mastertrainer,
gecertificeerd door de ABNLP (American Board of
Neuro-Linguistic Programming) en de IHNLP
(International Network for Humanistic NeuroLinguistic Psychology).
Zij is tevens geschoold in systemisch werken en
organisatieopstellingen.
Vanuit jarenlange ervaring als senior trainer verzorgt
zij opleidingen NLP, diverse managementopleidingen
op het gebied van verandermanagement,
communicatie, persoonlijke groei en managementcompetenties in profit- en non-profitorganisaties.
Roos heeft een persoonlijke en directe aanpak, raakt
mensen in de kern en laat waarmaken wat ze willen
bereiken. Ziet vraagstukken in hun systemische
context, kent de grenzen bij veranderingen en schept
daarin synergie.
Haar motto luidt:
“Transformeren vanuit het hart van organisatie en
individu”.

v1703

Data

Trainers | Roos Zierikzee en gasttrainers

