DE NLP MASTER PRACTITIONER TRAINING
De NLP master practitioner is een verdieping en een uitbreiding op de NLP practitioner training. In de
NLP practitioner training ligt de nadruk op communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de NLP master
practitioner ligt de nadruk op het vergroten van je authentieke kracht en je persoonlijk leiderschap.
In deze training krijg je antwoord op de vragen: Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik echt?
Hoe realiseer ik mijn doelen op een manier die bij me past? Je werkt vooral op de niveaus:
waarden, overtuigingen, identiteit (zelfbeeld) en missie. Naast diverse technieken ter
uitbreiding op de NLP practitioner training, krijg je diverse nieuwe tools om belemmerende
patronen te doorbreken en veranderingen te realiseren op identiteits-niveau. Hierdoor
versterk je je authentieke kracht, vergroot je je persoonlijk leiderschap en kun je jouw
doelen nog gemakkelijker bereiken op een manier die bij jou past.
INHOUD NLP MASTER PRACTITIONER TRAINING:
- Authentieke kracht en persoonlijk leiderschap.
- Het ontdekken van eigen waarden en missie bij jezelf en anderen.
- Het achterhalen (belemmerende) kernpatronen en het doorbreken ervan.
- Het werken op identiteitsniveau.
- Herkaderen/Reframing (uitbreiding).
- Metaprogramma's (uitbreiding).
- Milton Model (uitbreiding) en het werken met trance.
- Het modelleren van een krachtige strategie.
- Invloed en beïnvloedbaarheid.
- Het vergroten van eigen overtuigingskracht.
- Presentatiestijlen (Satir Categorieën).
- NLP-technieken: de Criteria ladder, de Re-imprint, de Disney Strategie,
de Fobiestrategie, de Allergietechniek en het Sociaal Panorama.

TRAININGSDATA 2019/2020
Blok 1: vr 29* + za 30 nov
Blok 2: vr 10* + za 11 jan
Blok 3: vr 7* + za 8 febr
Blok 4: vr 27* + za 28 mrt
Blok 5: vr 8* + za 9 mei
Blok 6: vr 19* + za 20 juni
Blok 7: vr 4* + za 5 sept

LOCATIE EN TIJDEN
Markstraat 29 - 4844CN Terheijden (vlakbij Breda) - Nederland
De dagen met * zijn van 9.30 - 20.00 uur de andere dagen zijn van 9.30 - 17.00 uur.
INVESTERING
De trainingsinvestering bedraagt € 2.995,00 exclusief b.t.w. Is de b.t.w. voor jou/jouw organisatie
niet aftrekbaar, schrijf je dan b.t.w.-vrij in via Vortex. Neem hiervoor contact met ons op.
Bovengenoemde investering is inclusief: 30 dagdelen training, 5 dagdelen certificering, hand-out, locatie,
koffie, thee, lunch en voor de avond soep met broodjes. Deze training is dit jaar nog
aftrekbaar van de belasting, zowel zakelijk als privé. Dit levert vaak een forse besparing op.
HOOFDTRAINSTER
Karlijn Vrolijk, internationaal gecertificeerd NLP- en HNLP-trainer/coach.
HNLP staat voor Humanistic Neuro-Linguistic Psychology.
INFORMATIE EN AANMELDING
Neem voor vragen contact op met Karlijn Vrolijk via +31 6 52 680 330 of karlijn@smartdifference.nl.
Wil je je aanmelden, vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in en stuur het op naar:
Markstraat 29, 4844CN Terheijden of scan en mail het formulier naar: karlijn@smartdifference.nl.
Wij kijken uit naar je komst!

INSCHRIJFFORMULIER
GEGEVENS DEELNEMER:
Naam organisatie/werkgever

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………............….

Voor- en achternaam

: dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………….……………………............…

Privé-adres, postcode, woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….............
Telefoon thuis

: ……………………………………………… Telefoon zakelijk

: …………………………….…….………………….............

Mobiel nummer privé

: ……………………………………………… Mobiel zakelijk

: …………………………….……….………………..........…

E-mailadres

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Geboortedatum

: ……………………………………………… Functie: ………………………………………………………...……………….............

5 Inschrijving NLP Master practitioner training, 14 dagen, 35 dagdelen. De investering is € 2.995,00. Start: ...................................

VOORWAARDEN:
- Het investeringsbedrag voor de training dient vier weken voorafgaand aan de training op onze bankrekening te staan.
- Voor certificering van de NLP practitioner training is én aanwezigheid van minimaal 26 dagdelen op de 1e 12 trainingsdagen vereist
én een voldoende beoordeling voor elk van de certificeringsonderdelen (opdracht, theorie, praktijk) vereist. Indien de certificering
niet behaald is,
ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname voor het aantal dagdelen waarop hij/zij heeft deelgenomen.
- Investering voor eventuele her-certificering bedraagt € 429,00.
- Voor gespreide betaling brengen wij € 100,00 administratiekosten in rekening.
- Bij verhindering na aanmelding gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annulering dient schriftelijk of per mail doorgegeven te
worden, waarbij de datum van ontvangst van de brief door Smart Difference als datum voor het berekenen van de annuleringstermijn
wordt gehanteerd.
 Bij annulering langer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag: berekent Smart Difference geen vergoeding.
 Bij annulering 30 t/m 21 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 50% van het afgesproken bedrag.
 Bij annulering 20 t/m 11 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 75% van het afgesproken bedrag.
 Bij annulering tot en met 10 werkdagen voorafgaand aan de training: berekenen wij 100% van het afgesproken bedrag.
 Er geldt geen annuleringsvergoeding indien de annulerende deelnemer een vervangende deelnemer in zijn plaats laat gaan.

AKKOORD DEELNEMER

Handtekening deelnemer:

Datum / plaats

: .…………………………………………………………………………………………

Naam

: .…………………………………………………………………………………………

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER:
Naam werkgever

: .……………………………………..……………………………………

Organisatie

: …………………………..……………...…......………

Functie

: .……………………………………………………..……………………

Telefoon

: …………………………..…………...……......………

E-mailadres

: .……………………………………………………………………………

Mobiel

: …………………………..…………...……......………

Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................…………….................……………………
Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegeven t.b.v. factuur : ……………….......…………….....................…………………………………
HANDTEKENING OPDRACHTGEVER VOOR AKKOORD:
Naam / functie
Datum / plaats

: .…………………………………………………………………………………………
: .………………………………………………………………………............………

Handtekening opdrachtgever:

