
 
 

 

NLP KENNISMAKINGSWORKSHOP (3 UUR)  
NLP voor effectieve communicatie, persoonlijk leiderschap én succes! 
 
- Wil jij dat anderen jouw boodschap in één keer begrijpen? 
- Wil jij sneller akkoord op jouw voorstel? 
- Wil jij constructief kunnen beïnvloeden, motiveren en feedback geven? 
- Wil jij meer zelfvertrouwen, assertiviteit of overtuigingskracht? 
- Wil jij de dynamiek tussen mensen kunnen voorspellen én sturen? 

Ofwel: Wil jij op een prettige en efficiënte manier betere resultaten realiseren? Dan is NLP iets voor jou! 
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WAT IS NLP? 
NLP is de studie van menselijk denken, gedrag en succes. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, waarbij 
'Neuro' staat voor onze hersenen, 'Linguïstisch' voor taal en 'Programmeren' voor onze patronen in denken.  
 
 
WAT BIEDT NLP JOU? 
NLP biedt een scala aan inzichten, technieken en interventies om je mentale kracht te vergroten, constructief invloed 
uit te oefenen op communicatie, samenwerking, motivatie en besluitvorming. NLP helpt je jouw doelen te bereiken op 
een manier die bij jou past en daardoor succesvol te zijn. NLP is toepasbaar in werk, privé, bij hobby's en in sport. 
 
 
VOOR WIE? 
NLP is voor iedereen die effectiever wil communiceren en zijn of haar persoonlijk leiderschap wil versterken. 
Velen zijn je met succes voorgegaan, denk aan: verkopers, politiefunctionarissen, adviseurs, docenten, trainers, 
zelfstandig ondernemers, HR-adviseurs, coaches, therapeuten, ouders, juristen, consultants, managers, etc. 
 
 
INHOUD NLP KENNISMAKINGSWORKSHOP 
In deze introductieworkshop van 3 uur maak je kennis met: 
- Enkele van de belangrijkste NLP-vooronderstellingen. 
- De manier waarop mensen informatie kunnen verwerken. 
- Hoe je gesprekken succesvoller kunt laten verlopen. 
- Hoe ons denken invloed heeft op ons gedrag en succes. 
- Enkele veel gebruikte NLP-strategieën. 
- Een inkijkje in de denkpatronen focus: positie/prestatie/relatie (PPR) 
 
 
DATUM, TIJD, LOCATIE, INVESTERING, INFORMATIE EN AANMELDING 
Data: ga voor data naar de agenda van onze site: https://smartdifference.nl/#agenda 
Locatie: Smart Difference, Markstraat 29, 4844 CN Terheijden (vlakbij Breda) Nederland. 
Bijdrage: € 15,00 voor deelname op locatie. Dit is inclusief koffie, thee en materialen. 
Informatie: Karlijn Vrolijk +31 (0)6 - 52 680 330 / karlijn@smartdifference.nl 
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op pagina 3 of 4 van deze brochure en stuur of mail dit naar Smart Difference. 

- Met NLP is communicatie net wiskunde. 
- Actie = Reactie ofwel: A2 + B2 = C2 
- Met NLP worden reacties voorspelbaar, je kunt er pro-actief op inspelen. 
- Met NLP heb je invloed op het verloop én de uitkomst van gesprekken. 
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NLP BUSINESS PRACTITIONER  
Internationaal gecertificeerd 
Blok 1:     vr   9 sept +  za 10 sept 
Blok 2:     vr 30 sept +  za 1 okt 
Blok 3:     vr 11 nov +  za 12 nov 
Blok 4:     vr   9 dec +  za 10 dec 
Blok 5:     vr 20 jan +  za 21 jan 
Blok 6:     vr 10 mrt +  za 11 mrt 
Blok 7:     vr 12  mei +  za 13 mei  +  za 13 mei mei  +  za 13 mei 
 

NLP IN BUSINESS (7 dagen) 
Communicatie en persoonlijke 
effectiviteit 
Blok 1:     vr   9 sept +  za 10 sept 
Blok 2:     vr 30 sept +  za 1 okt 
Blok 3:     vr 11 nov 
Blok 4:     za 10  dec 
Blok 5:     vr 20 jan 
 

NLP INLEIDING (4 dagen) 
Data blok 1, 2, 3 en 4 
 

NLP INLEIDING (2 dagen) 
Data blok 1 en 2. 
 
TRAININGSTIJDEN 
Vrijdagen: 9.30 - 18.00 uur. 
Zaterdagen: 9.30 - 17.00 uur. 
 
LOCATIE SMART DIFFERENCE 
Markstraat 29 � 4844CN Terheijden 
(bij Breda) � NL 
 
INVESTERING 
- NLP Inleiding (2 dgn): €    457 
- NLP Inleiding (4 dgn): €    997 
- NLP in Business (7 dgn): € 1.997 
- NLP Business practitioner: € 2.997 
 

Instroming in 14-daagse training: 
- na 4 dgn NLP-Inleiding:  € 2.257 
- tijdens NLP in business: € 1.257 
 

De investering is inclusief training, 
hand-outs, locatie, koffie, thee, 
lunch. De bedragen zijn exclusief of 
vrij van b.t.w., zie inschrijfformulier. 
 

INFORMATIE Karlijn Vrolijk  
+31 (0)6 52 680 330  
karlijn@smartdifference.nl 
 
 

 

NLP INLEIDING | NLP IN BUSINESS |BUSINESS PRACTITIONER TRAINING   
NLP voor effectieve communicatie, persoonlijke effectiviteit én succes!  
Start vrijdag 9 september 2022 
 

- Wil jij effectiever communiceren, samenwerken of aansturen? 
- Wil jij effectiever beïnvloeden, motiveren en feedback geven? 
- Wil jij jouw overtuigingkracht vergroten? 
- Wil jij de dynamiek tussen mensen kunnen voorspellen én sturen? 
 Zo ja, dan is NLP iets voor jou! 
 
 

WAT BIEDT NLP?  
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) NLP is de studie van menselijk denken, 
communicatie, gedrag en succes. NLP biedt een scala aan inzichten, technieken 
en interventies om jouw doelen te bereiken en succesvol te zijn op een manier 
die bij jou past. NLP is toepasbaar in werk, privé, bij hobby's en in sport. 
 
 
 
 
 
 
 
NLP INLEIDING BLOK 1: Communicatie & doelen stellen 
- rapport maken: écht contact maken met de ander (verbaal en non-verbaal); 
- effectief luisteren: horen wat de ander zegt zonder in te vullen of te oordelen; 
- effectief gebruik van taal; 
- congruentie en incongruentie (het herkennen en er effectief op inspelen); 
- het stellen van haalbare en aantrekkelijke doelen; 
- de 6 niveaus waarop je een verandering kunt inzetten;  
- het verbeteren van samenwerking en conflictoplossing m.b.v. de Meta Mirror; 
- de invloed van onze gedachten op succes; 
- een effectieve mindset voor communicatie & persoonlijke effectiviteit; 
- het vergroten van motivatie van jezelf en anderen. 
 
NLP INLEIDING BLOK 2: Communicatie & persoonlijke effectiviteit  
- de manieren waarop we informatie verwerken en terug oproepen (visueel, 

auditief, gevoel, analyse/zelfspraak); 
- afstemmen op de voorkeur in informatieverwerking van de ander; 
- oogpatronen & informatieverwerking en toepassing ervan; 
- het juiste niveau van verandering t.b.v. het bereiken van je doel; 
- het achterhalen van gedachten, verwachtingen en overtuigingen; 
- het (her)activeren en optimaal inzetten van eigen kwaliteiten; 
- ankeren: jezelf snel in een optimale 'state' brengen t.b.v. optimale prestaties. 

 
NLP Inleiding | NLP in business | NLP business practitioner training 
Deze trainingen starten tegelijkertijd in 1 groep. Na de 4-daagse NLP-inleiding  
kun je instappen in de NLP in business en/of de gecertificeerde NLP business 
practitioner training. Zie de inhoud van de trainingen op de volgende pagina. 

- Met NLP is communicatie net wiskunde. 
- Actie = Reactie ofwel: A2 + B2 = C2 
- Met NLP worden reacties voorspelbaar, je kunt er pro-actief op inspelen. 
- Met NLP heb je invloed op het verloop én de uitkomst van gesprekken. 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

INHOUD VAN DE NLP TRAININGEN 
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- Écht contact maken met de ander (verbaal en non-verbaal). * * * * 

- Effectiever en prettiger communiceren en samenwerken. * * * * 

- Het kunnen voorkomen van en/of effectief oplossen van conflicten. * * * * 

- Het stellen van haalbare, aantrekkelijke en verantwoorde doelen. * * * * 

- Het ontwikkelen, (her-)activeren en optimaal inzetten van jouw kwaliteiten.  * * * 

- Voorkeurinformatieverwerkingssysteem en je communicatie hierop afstemmen.   * * * 

- Jezelf snel in de juiste mind-set ('state') brengen om tot optimale prestaties te komen.  * * * 

- De kunst van het vragen stellen (12 sets vragen) en herkaderen (andere betekenis geven).     * * 

- Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen.     * * 

- Hoe je de ander gemakkelijker mee krijgt op een prettige manier.     * * 

- Constructief beïnvloeden en motiveren (van jezelf en anderen).     * * 

- Inzicht in waar jij goed in bent, voldoening van krijgt, blij van wordt en wat écht bij jou past.     * * 

- De werking van het onbewuste en hoe dit effectief in te zetten.    * 

- Het ontwikkelen van persoonlijke kracht, zelfvertrouwen en overtuigingskracht.     * 

- Het doorbreken van belemmerende patronen bij jezelf en anderen.      * 

- Het ontwikkelen van meer flexibiliteit in denken en gedrag (meer keuzemogelijkheden).    * 
 
REFERENTIES VAN DEELNEMERS 
 

"Als organisatieadviseur pas ik mijn NL- vaardigheden al vanaf de eerste trainingsdag met succes 
toe!" Margot Ploumen; eigenaar Organisatie & Communicatie Advies te Breda. 
 

"De stress die ik vaak had is er domweg niet meer. Als teammanager nam ik problemen over en 
dacht ik dat ik alles zelf op moest lossen. Nu stuur ik, met gevoel, alles meer op afstand aan. Dat 
maakt het werken met teams écht leuk!" Rian Vogels, manager zelfstandige teams, De Wever. 
 

"Met NLP ben ik de betere versie van mezelf! NLP heeft mij door een andere bril naar dezelfde 
dingen laten kijken. Hierdoor is de wereld om me heen niet veranderd maar de manier waarop ik 
ernaar kijk wel. Dit heeft mij veel meer ruimte en rust opgeleverd waardoor ik met meer 
zelfvertrouwen eigen keuzes maak!! Steven Tielen, Assistent Supermarktmanager, Albert Heijn. 
 

"Wat begon als een training voor mijn professionele carrière, heeft inmiddels ook impact op mijn 
privéleven en mijn sportactiviteiten. Het plezier wat het me oplevert, werkt door in mijn prestaties op 
alle fronten." Arno Rootsaert; New Media Concept Designer en eigenaar van VAIPS te Schoondijke. 
 

"De NLP practitioner training is de meest waardevolle training die ik ooit heb gevolgd."  
 Robert Haanskorf; Salesmanager Quality Inspection Services B.V. te Roosendaal. 
 
Wil jij jouw communicatie en persoonlijke effectiviteit verbeteren? Schrijf je in! Zie pagina 3 of 4 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER SMART DIFFERENCE 
Let op: Kun je de b.t.w. niet aftrekken? Schrijf je b.t.w.-vrij in via Vortex, zie het inschrijfformulier op de volgende pagina. 

 

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: ………………………………………………………...……………… 
 
 

INSCHRIJVING VOOR: 

5 NLP Business practitioner training, 14 dagen. De investering is € 2.997,00. Start: ........................................... excl. b.t.w. 
5 NLP in Business, 7 dagen. De investering is € 1.997,00. Startdatum:  ............................................................... excl. b.t.w. 
5 NLP-inleiding, 4 dagen. De investering is € 997,00. Startdatum: …………………………………………………………………… excl. b.t.w. 
5 NLP-inleiding, 2 dagen. De investering is € 457,00. Startdatum: …………………………………………………………………… excl. b.t.w. 
5 NLP-Kennismakingsworkshop, 3 uur. De investering is € 15,00. Datum:  .......................................................... excl. b.t.w. 

5 Instroming in de 14-daagse training na NLP-inleiding (4 dgn) € 2.257,00, tijdens de NLP in business € 1.257,00 excl b.t.w. 

 
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 10 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 her-certificering € 349,00. 
- 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  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   
Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 

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

E-mailadres : .………………………………………….…………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 
Adres / woonplaats : .………………………………………………………………….....................................................……………..……….………… 

Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegevens t.b.v. factuur : …………………........…………………………………………… 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER VORTEX TRAINING EN COACHING 
Let op: Kun je de b.t.w. wel aftrekken? Schrijf je in via Smart Difference op de vorige pagina. 
 

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: ………………………………………………………...……………… 
 
 

INSCHRIJVING VOOR: 

5 NLP Business practitioner training, 14 dagen. De investering is € 2.997,00. Start: ...................................... vrij van b.t.w. 
5 NLP in Business 7 dagen. De investering is € 1.997,00. Startdatum:  ........................................................... vrij van b.t.w. 
5 NLP-inleiding, 4 dagen. De investering is € 997,00. Startdatum: ……………………………………………………………… vrij van. b.t.w. 
5 NLP-inleiding, 2 dagen. De investering is € 457,00. Startdatum: ……………………………………………………………… vrij van  b.t.w. 
5 NLP Kennismakingsworkshop, 3 uur. De investering is € 15,00. Datum:  ..................................................... vrij van b.t.w. 

5 Instroming in de 14-daagse training na 4 dgn NLP-inleiding € 2.257,00, tijdens de NLP in business € 1.257,00 .vrij van b.t.w. 

 

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 10 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 her-certificering € 349,00. 
- 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 Vortex als datum voor het berekenen van de 
annuleringstermijn wordt gehanteerd. 
�  Bij annulering langer dan 30 werkdagen voorafgaand aan de 1e trainingsdag: berekent Vortex 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  

Datum / plaats : .…………………………………………………………………………………………   Handtekening deelnemer: 
Naam : .………………………………………………………………………………………… 
 

INDIEN VERGOEDING DOOR WERKGEVER: Naam   
Naam werkgever :  .……………………………………………………………… opdrachtgever : …………………………..………………......……… 

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

E-mailadres : .……………………………………………………………… Mobiel : …………………………..………………......……… 
Adres / woonplaats : .…………………………………………………………………....................................................……………..…………………… 

Indien gewenst door opdrachtgever: aanvullende gegevens t.b.v. factuur : …….…………........……………………………………………… 
 
Handtekening opdrachtgever voor akkoord:   Handtekening opdrachtgever: 
Naam / functie : .………………………………………………………………………………………… 

 Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………… 
 
wim@improvementprofs.com  Markstraat 29  +31 (0)76 - 572 02 87  IBAN: NL24RABO0341438847 
www.improvementprofs.com  4844CN Terheijden +31 (0)6 - 54 903 580 BIC: RABONL2U  KvK: 74751328 

 


