
NLP Business Practitioner 
Opleiding voor professionele groei

Bereik sneller je doel met NLP
NLP is een psychologische communicatiemethode, gebaseerd 

op het ‘modelleren’ van mensen die zeer succesvol zijn. 

Motivatie, communicatie en verandering staan centraal in NLP. 

NLP biedt je krachtige instrumenten en technieken om snel 

nieuwe vaardigheden en gedragsflexibiliteit te ontwikkelen en je 

persoonlijke doelen te realiseren.

Business NLP: succes als professional

Als professional, manager of ondernemer ben je expert in jouw 

vakgebied. Om succes te hebben is meer nodig. Jouw persoonlijke 

effectiviteit en communicatieve kracht zijn minstens zo belangrijk. 

Zeker in een maatschappij waarin werk- of opdrachtgevers steeds 

hogere eisen stellen. Met de Business NLP-opleiding leer je de 

vaardigheden om meer te werken vanuit je eigen kracht, je eigen 

valkuilen beter te vermijden en sneller resultaten te behalen. 

Excellente soft skills maken het verschil 

Tijdens de opleiding Business NLP ontwikkel je soft skills die  

leiden tot betere resultaten op je werk. Je merkt ook dat je  

je werk met meer plezier doet. 

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.

   Teminars ter voorbereiding op de trainingsdagen 

   Volledig verzorgde trainingsdagen op een inspirerende locatie 

   Intervisie met studiegenoten 

   Mastermindsessies, online vragenuur met de trainer  

   Opdrachten gericht op jouw dagelijkse praktijk 

   Persoonlijke coaching gedurende de opleiding

Communicatieve kracht 

   Snel goed contact maken met anderen. 

   Anderen effectief beïnvloeden. 

   Ineffectieve patronen herkennen en doorbreken.

Je ontvangt na afronding het Internationaal erkende 

NLP Business Practitioner Certificaat van de ABNLP 

(American Board of NLP).

Inspiratie en focus 
   Meer inzicht in je eigen gedrag en motivatie. 

   Formuleren van inspirerende persoonlijke doelen.

   Werken vanuit kracht. 

Persoonlijke effectiviteit 

   Belemmerende overtuigingen doorbreken. 

   Meester zijn over je emoties. 

   Meer impact.

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



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

Deze NLP 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 Business 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 € 3.497,- exclusief btw. Inclusief materiaal, lunches 

en onbeperkt gebruik van koffie/thee/water. Voorafgaand aan de opleiding start je met 

een online vragenlijst die inzicht geeft in jouw werkmotivatie, karakterstijlen en jouw 

onbewuste voorkeursstijlen voor houding en gedrag in jouw werk.

Trainingsdagen op een inspirerende locatie

Elk blok bevat een trainingsdag op locatie in de directe omgeving van Zwolle.

Zet vandaag nog je eerste stap!

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:  Basis van NLP en zelfreflectie 

Blok 2:  Inlevingsvermogen en zintuiglijk waarnemen 

Blok 3:  Emotiemanagement 

Blok 4:  Zelfmotivatie en persoonlijk leiderschap 

Blok 5:  Communicatieve sturing 

Blok 6:  Integratie en examen

Trainingsdag
Individuele
opdrachten

Intervisie
Mastermind-

sessie
Teminar

Reflectie-
verslag


