
NLP Master Business Practitioner 
Gun jezelf een unieke voorsprong

Stuur jezelf en je omgeving
Deze opleiding tot master NLP bouwt voort op de NLP Business 

Practitioner. Je verwerft meesterschap in het sturen van jezelf en jouw 

omgeving en leert mensen met excellente kwaliteiten te modelleren. 

Hiermee maak je een geweldige sprong in jouw persoonlijke kracht, 

communicatie en leiderschap in je dagelijkse werk of onderneming. 

Maak het verschil in je werk

De master opleiding geeft je op professioneel vlak een grote voorsprong. 

Je ontwikkelt een kracht in jezelf en naar anderen toe.

   Persoonlijke kracht en authenticiteit

   Bewustzijn van jouw missie en kernwaarden. 

   Doorbreken van jouw (onbewuste) belemmeringen. 

   Werken vanuit kracht. 

Meesterschap in communicatie 

   Contact en verbinding met drijfveren van anderen.

   Weerstand van anderen verminderen.

   Invloed en effectieve presentatievaardigheden. 

Leiderschap en teamwerk 

   Creëren van visie en beweging in jouw werk of onderneming. 

   Coachen van mensen/teams naar een hoger niveau.  

   Verbinding, synergie en excellente resultaten.

Rode draad: Master ontwikkeldoel & Modellering

Je start de opleiding NLP Master Business Practitioner met het formuleren van een persoonlijk master-ontwikkeldoel 

dat een groot verschil zal maken in jouw professionele leven. Je gaat aan de slag met het modelleren van een excellent 

rolmodel dat aansluit bij jouw ontwikkeldoel. De modellering gaat je helpen in het realiseren ervan.

Persoonlijke en inspirerende begeleiding

Als deelnemer profiteer je van een nieuwe vorm van leren. Deze biedt je een grotere diversiteit van prikkels en een 

trainer/coach als ‘stok achter deur’ voor je ontwikkeling.

   Teleseminars ter voorbereiding op de trainingsdagen 

   Volledig verzorgde trainingsdagen op een inspirerende locatie 

   Intervisie met studiegenoten 

   Mastermindsessies, online vragenuur met de trainers  

   Opdrachten gericht op jouw dagelijkse praktijk 

   2 keer persoonlijke coaching gedurende de opleiding

Betere resultaten én meer plezier op je werk?  
In 6 maanden leer je de skills!

Je ontvangt na afronding het Internationaal erkende NLP Master Business Practitioner Certificaat van de ABNLP 

(American Board of NLP).



Nieuwe stijl van leren
De ideale combinatie van online en offline 

De opleiding is zeer praktijkgericht. Opgezet volgens de nieuwste trends. Je gaat tijdens deze 

opleiding de NLP technieken toepassen op je eigen praktijksituatie.

Irene combineert fysieke trainingsdagen met gerichte online ondersteuning, persoonlijke 

coaching en veel oefenen met uitdagende opdrachten in je eigen dagelijkse praktijk. Zo werk je 

maximaal aan het ontwikkelen van je soft skills. Bewezen is dat je NLP leert door het te ervaren.   

Kijk voor actuele start- en trainingsdata op www.irenevangameren.nl

Schrijf je nú in en gun jezelf ook  

het plezier van persoonlijke groei!

Gecertificeerde NLP trainer

De opleiding NLP Master Business Practitioner wordt gegeven door Irene van Gameren. Zij 

is internationaal gecertificeerd NLP trainer en coach. Niet alleen biedt Irene NLP Business 

Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingen aan, ook verzorgt zij workshops en 

lezingen over specifieke (NLP) thema’s voor netwerken en (commerciële) organisaties. 

Irene heeft zeer ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid.

Een waardevolle investering in jezelf

Meedoen aan deze training kost € 2.997,- exclusief btw. Inclusief materiaal, lunches en 

onbeperkt gebruik van koffie/thee/water. 

Trainingsdagen op een inspirerende locatie

Elk blok bevat een trainingsdag op locatie. In de schitterende bossen bij Dalfsen ben je er 

bij Auberge ‘t Asje even helemaal uit. Op slechts 10 minuten rijden van Zwolle.

Meld je vandaag nog aan!

Telefoon: 06-21276409 

E-mail: mail@irenevangameren.nl

www.irenevangameren.nl

Heldere structuur in 6 blokken
Het opleidingsprogramma bestaat uit 6 blokken van een maand.  

Ieder blok heeft dezelfde indeling:

Extra: Individuele coachingssessie.

Opleidingsprogramma

Blok 1:  Inspiratie en motivatie

Blok 2:  Overtuigingen en metaprogramma’s

Blok 3:  Modelleren & Persoonlijk leiderschap

Blok 4:  Presenteren

Blok 5:  Communicatieve kracht

Blok 6:  Integratie en presentatie modellering

Trainingsdag
Individuele
opdrachten

Intervisie
Mastermind-

sessie
Teminar

Reflectie-
verslag


