NLP IN BEDRIJF
NLP is niet alleen een onontbeerlijke aanvulling op het
instrumentarium van professionals en leidinggevenden, maar
is van grote waarde voor iedereen die zijn leven ten volle wil
leven. Waar mensen vasthouden aan zekerheden en
vastgeroest lijken in hun oude patronen, biedt NLP een
oplossing. NLP geeft inzicht in weerstanden en overtuigingen
en helpt deze om te buigen en/of los te laten.
NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en geeft
inzicht in communicatie in de breedste zin van het woord.
De uitspraak dat ervaring is wat we er zelf van maken, wordt
met NLP sterk onderbouwd.
NLP kan helpen het leven te leven, te leren en te
veranderen. NLP is breed toepasbaar voor persoonlijke en
beroepsmatige ontwikkeling en voor persoonlijke groei.
NLP geeft inzicht in hoe iemand waarneemt, het
maakt bewust van de manier waarop het zelfen wereldbeeld gecreëerd wordt en hoe dat
vervolgens tot uitdrukking komt in gedrag,
emoties en taal. Gedrag hangt natuurlijk
ook samen met de context waarin iemand
zich bevindt. Ook daar geeft NLP meer
duidelijkheid in.
Uitgangspunt hierbij is dat de medewerker
verantwoordelijk is voor zijn eigen
verandering. Iedereen is regisseur van
zijn/haar eigen leven en dus in staat om iets
anders te creëren. NLP is hierdoor uitermate
geschikt voor de ontwikkeling van uw medewerkers.
Medewerkers een eerste stap laten zetten in bewust leven,
bewust werken en bewust zijn?
Maak dan een afspraak met Chantal Bieshaar van Heart
Systems Nederland om de opleiding NLP in Bedrijf te
bespreken.
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NLP in bedrijf
Na het afronden van NLP in Bedrijf is uw
medewerker in staat om:
 goed waar te nemen, juist te interpreteren en
effectief te communiceren;
 beter af te stemmen en sneller contact op te
bouwen met de ander;
 misverstanden in de communicatie te
signaleren en te ondervangen;
 effectief gebruik te maken van verbale en nonverbale communicatie;
 diverse patronen bij zichzelf en anderen te
herkennen;
 resultaatgerichte doelen te stellen voor zichzelf
en zijn/haar team;
 overtuigingen te herkennen en uit te dagen die
verandering kunnen tegenhouden;
 een conflict vanuit meerdere perspectieven te
bekijken;
 door middel van resultaatgericht denken naar
een ervaring of probleem te kijken.

Doelgroep
NLP in Bedrijf is geschikt voor elk bedrijf dat zijn
medewerkers wilt laten werken aan hun
communicatie en persoonlijke ontwikkeling.
Gezien de doelstelling van de opleiding is NLP in
Bedrijf zeer geschikt voor leidinggevenden en HR
professionals. Medewerkers hebben een HBO werken denkniveau nodig en een bereidheid tot
zelfreflectie.

Geschikt voor verandering
Binnen grote veranderingsprocessen - zowel
individueel als binnen een bedrijf - zijn het onze
vastgeroeste patronen en overtuigingen die ons
tegenhouden om te veranderen.
Het zijn binnen uw bedrijf tevens de zogenaamde
'onbeschreven regels van het spel’. Zonder oog
hiervoor zijn veel veranderingsprocessen helaas
gedoemd te mislukken.
NLP in Bedrijf leert uw medewerker om patronen,
criteria en overtuigingen bij zichzelf en anderen te
herkennen en uit te dagen.
En deze bewustwording is de eerste stap naar
(persoonlijke) verandering!

Duur, data en lestijden
NLP in Bedrijf duurt in totaal 8 dagen.
De lestijden zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Er zal voldoende tijd genomen worden voor
pauze (twee keer 15 minuten) en lunchtijd
(minimaal een uur).
De data worden in overleg met het bedrijf
vastgesteld.
Aangezien NLP in Bedrijf niet alleen gezien
hoeft te worden als een investering van het
bedrijf in zijn/haar medewerkers, maar ook
sterk bijdraagt aan de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers, is het voor
ons in overleg mogelijk om data te plannen
die geheel of gedeeltelijk buiten de reguliere
werktijden plaatsvinden.

Groepsgrootte
We werken met kleine groepen van minimaal
6 tot maximaal 9 deelnemers.

Investering, locatie en trainer
De investering bedraagt €1450,00 per
opleidingsdag (voor 8 dagen €11.600,00). Dit
is vrijgesteld van BTW en inclusief
documentatie.
U kunt als bedrijf zelf voor een locatie (evt.
inclusief lunch) zorgen: in house of extern.
Ook is het mogelijk ons de locatie te laten
verzorgen. De kosten hiervoor zullen apart in
rekening worden gebracht.
Heart Systems Nederland staat als opleidingsinstituut geregistreerd bij de Nederlandse
Vereniging van NLP (NVNLP) en is
geaccrediteerd door de Vereniging Integrale
Vitaliteitskunde (VIV).
Chantal Bieshaar is
eigenaar & hoofdtrainer
van Heart Systems NL.
Ze heeft daarnaast ruime
ervaring in verschillende
(management)functies,
waarvan meer dan
twaalf jaar op het
gebied van (interim)
Human Resource
Management.
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