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NLP in Business 

Dé training voor communicatie, persoonlijke effectiviteit én succes! 
Start vrijdag 9 maart 2018 (met een extra instapmogelijkheid op 16 april 2018, zie PS bij de trainingsdata). 
 

- Wil jij dat anderen jouw boodschap in één keer begrijpen? 
- Wil jij sneller akkoord op jouw voorstel? 

- Wil jij dat ze jouw feedback, instructie of advies opvolgen? 

- Wil jij constructief kunnen beïnvloeden, motiveren en feedback geven? 

- Wil jij de dynamiek tussen mensen kunnen voorspellen én sturen? 

Ofwel: Wil jij op een prettige en efficiënte manier betere resultaten realiseren? Dan is deze training voor jou! 

 

De NLP in business is een intensieve training waarin jij leert hoe je prettiger, efficiënter en effectiever kunt 

communiceren en samenwerken. Je krijgt inzicht in hoe mensen gemotiveerd worden of juist niet. Je vergroot jouw 

overtuigingskracht en leert hoe je constructief invloed kunt uitoefenen op de communicatie, samenwerking en 

besluitvorming. Kortom: Jij krijgt meer invloed op jouw eigen succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is NLP? 

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, waarbij 'Neuro' staat voor onze hersenen, 'Linguïstisch' voor taal en 

'Programmeren' voor onze patronen in denken. NLP is de studie van menselijk denken, 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. 
 
Voor wie? 

NLP is voor iedereen die zijn of haar communicatie en persoonlijke effectiviteit wil versterken. Velen zijn je met succes 

voorgegaan, denk aan: verkopers, managers, HR-adviseurs, consultants, politiefunctionarissen, trainers, docenten, 

coaches, IT-ers, zelfstandig ondernemers, topsporters, etc. 
 
Inhoud van de training NLP in Business: 
- de manier waarop communicatie en sociale interactie werken; 

- effectiever en prettiger communiceren en samenwerken; 

- écht contact maken met de ander (verbaal en non-verbaal); 

- effectief gebruik van taal; 

- de kunst van het vragen stellen (12 sets vragen) en herkaderen; 

- denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen; 

- het kunnen voorkomen van en/of effectief oplossen van conflicten; 

- de ander gemakkelijker meekrijgen op een prettige manier; 

- het constructief beïnvloeden en motiveren (van jezelf en anderen); 

- het geven van motiverende feedback; 

- het stellen van haalbare, aantrekkelijke en verantwoorde doelen; 

- het ontwikkelen, (her-) activeren en optimaal inzetten van jouw kwaliteiten; 

- het ontwikkelen van meer flexibiliteit in denken en gedrag; 

- jezelf snel in de juiste mindset ('state') brengen om optimaal te presteren; 

- hoe jij jouw zakelijke én persoonlijke doelen sneller én met meer plezier bereikt. 
 
 

 
 

Succes 

 

Met NLP is communicatie net wiskunde. 
Actie = Reactie ofwel A2 + B2 = C2 
Reacties worden 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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Inhoud van de NLP in business 
 

- Dag 1 en 2: Communicatie, conflicthantering & doelen stellen 

Een effectieve mindset, écht contact maken met de ander, 'leeg' luisteren, effectief gebruik van taal, congruentie 

en incongruentie, het stellen van haalbare doelen, motivatie vergroten, het effectief oplossen van een conflict. 
 

- Dag 3 en 4: Communicatie, doelen behalen en persoonlijke effectiviteit 

Afstemmen van taal op de voorkeur in informatieverwerking van de ander (visueel, auditief, gevoel, 

analyse & zelfspraak). De niveaus van verandering, kwaliteiten bewust inzetten, 'state' management. 
 

- Dag 5: De kunst van het vragen stellen en positief suggestief taalgebruik 
 12 sets vragen bewust in kunnen zetten, zodat je met een minimum aantal vragen, 

de gewenste informatie kunt verkrijgen. Positief suggestief taalgebruik. 
 

- Dag 6: Denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen 

 Per denkpatroon: de taal, het gedrag, de kwaliteiten, valkuilen, passende taken en functies.   

 Communicatie afstemmen op de ander, het voorkomen/oplossen van conflicten en irritaties,   

 dynamieken herkennen en sturen, taakverdeling, het versterken van elkaars kwaliteiten.  
 

- Dag 7: Constructief beïnvloeden en feedback geven 
 Zorgen dat de ander vanuit zichzelf wil doen, wat jij graag wilt dat hij/zij doet.  
 Drijfveren achterhalen, motivatie vergroten, oplossing aandragen en ontzorgen. 
 

 
Data, tijden, locatie NLP in Business 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investering 
De trainingsinvestering bedraagt € 2.295,00 inclusief b.t.w. voor particulieren en exclusief b.t.w. zoor zzp-ers, 

organisaties en werknemers die de training vergoed krijgen van hun werkgver. De investering is inclusief: 

7 trainingsdagen (17 dagdelen), hand-outs, locatie, koffie, thee, lunch en voor de avond soep met broodjes. 
 

Informatie en aanmelding 

Karlijn Vrolijk: +31(0)6 – 52 680 330 of karlijn@smartdifference.nl. Je kunt ook deelnemen aan onze  

NLP kennismakingsworkshop, kijk voor data op de agenda van onze site: www.smartdifference.nl. 

Je kunt je aanmelden met behulp van het formulier op de volgende pagina. 
 
Referenties van deelnemers aan deze training 
"Als organisatie adviseur pas ik mijn NLP vaardigheden al vanaf de eerste trainingsdag met 

succes toe!" Margot Ploumen; eigenaar Organisatie & Communicatie Advies te Breda. 
 

"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 training is de meest waardevolle training die ik ooit heb gevolgd."  

Robert Haanskorf; Salesmanager Quality Inspection Services B.V. te Roosendaal. 

 
 

BONUS: 
Bij aanmelding  

én betaling vóór 

15 januari 2018 

GRATIS WORKSHOP 

Denkpatonen, 

Communicatie- 

en Gedragsstijlen 

op di 23 januari 2018 

van 10.00-17.00 uur! 
 

Dag 1: vr 9 maart  

Dag 2: za 10 maart 

Dag 3: vr 6 april 

Dag 4: za 7 april 

Dag 5: za 2 juni 

Dag 6: vr 29 juni 

Dag 7: za 8 sept 

 

 

Hoofdtrainster: Karlijn Vrolijk, internationaal gecertificeerd NLP trainer en -coach. 
 

Tijden: de vrijdagen zijn van 9.30 – 20.00 uur, zaterdagen van 9.30 – 17.00 uur.  
 

Locatie: Smart Difference · Markstraat 29 · 4844CN Terheijden (bij Breda) · NL 
 

PS. De Inleiding NLP (valt samen met blok 1 en 2), bij over-inschrijving is er een 
extra blok 1 op vr 16 en za 17 mrt en een extra blok 2 op vr 13 en za 14 april 2018.  
 

Je kunt vanaf 7 april instromen in de internationaal gecertificeerde NLP practitioner  training. 
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NLP inleiding, NLP in business, NLP practitioner training 

De training voor communicatie, persoonlijke effectiviteit én succes! 
Deelnemers aan de de NLP Inleiding en de NLP in business kunnen 
op 18 mei 2018 instromen in de NLP practitioner training.  
 
NLP inleiding blok 1: 2 dagen, 5 dagdelen 
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 invloed van onze gedachten op succes; 
- een effectieve mindset voor communicatie & persoonlijke effectiviteit; 
- het vergroten van motivatie van jezelf en het triggeren van motivatie bij anderen; 
- de 6 niveaus waarop je een verandering kunt inzetten;  
- het verbeteren van samenwerking m.b.v. de Meta Mirror; 
- het oplossen van een conflict m.b.v. de Meta Mirror. 
 
NLP Inleiding blok 2: 2 dagen, 5 dagdelen 
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 bepalen van 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 in business: 7 dagen, 17 dagdelen 
Communicatie & Persoonlijke effectiviteit 
- de NLP Inleiding blok 1 en 2 (inhoud zie bovenstaand); 
- de manier waarop communicatie en sociale interactie werken; 
- de kunst van het vragen stellen (12 sets vragen) en herkaderen; 
- positief suggestief taalgebruik; 
- denkpatronen, communicatie- en gedragsstijlen; 
- het kunnen voorkomen van en/of effectief oplossen van conflicten; 
- effectiever samenwerken door rekening te houden met denkpatronen; 
- kwaliteiten en valkuilen kunnen voorspellen (taakverdeling, doen wat bij je past); 
- feedback geven en motiveren van anderen, op zodanige wijze, dat zij zelf graag wilen 

doen, wat jij wilt dat ze doen; 
- de ander gemakkelijker meekrijgen op een prettige manier; 
- constructief invloed uitoefenen op het verloop van het resultaat van 
 communicatie, samenwerking en besluitvorming. 
 
NLP practitioner training: 14 dagen, 35 dagdelen (internationaal gecertificeerd) 
Persoonlijke effectiviteit, ontwikkeling & leiderschap 
- een uitbreiding en verdieping van de NLP in Business (inhoud zie bovenstaand); 
- het vergroten van emotionele stabiliteit, mentale kracht en zelfvertrouwen; 
- het vergroten van persoonlijke en overtuigingskracht; 
- het ontwikkelen van flexibiliteit in denken en gedrag (meer keuzemogelijkheden); 
- het optimaliseren van strategieën om tot betere prestaties te komen. 
- technieken om bij jezelf en anderen belemmerende overtuigingen, gedachten en 

gewoonten duurzaam te doorbreken en doelstellingen te behalen. 

 

Inleiding NLP 2018 
Blok 1:  vr 9  +  za 10 mrt +  za 10 mrt  
Blok 2:  vr 6  +  za 7 apr NInvestering 

 
PS. bij over-inschrijving  
is er een extra blok 1 en 2. 
Blok 1:  vr 16 +  za 17 mrt  
Blok 2:  vr 13 +  za 14 apr NInvestering 

 

NLP in business 2018 
Blok 1:  vr 9  +  za 10 mrt  
Blok 2:  vr 6  +  za 7 apr  
Dag 5:  za 2 juni 2018 
Dag 6:  vr 29 juni 2018 
Dag 7:  za 8 sept 2018 
(zie PS bij Inleiding NLP) NInvestering 

 

NLP practitioner 2018 
Blok 1:  vr 9 +  za 10 mrt  
Blok 2:  vr 6 +  za 7 apr 
Blok 3:  vr 18 mei (1 dag) 
Blok 4:  vr 1 +  za 2 juni 
Blok 5:  vr 29 +  za 30 juni 
Blok 6:  vr 7 +  za 8 sept 
Blok 7:  za 6 okt (1 dag) 
Blok 8:  vr 16 +  za 17 nov 
(zie PS bij Inleiding NLP) NL 

 
Trainingstijden NInvesteringTrainingstijden 
Vrijdagen: 9.30 - 20.00 uur. 
Zaterdagen: 9.30 - 17.00 uur. 
 
Locatie Smart Difference 
Markstraat 29 " 4844CN 
Terheijden (bij Breda) " NL 

 
Investering 
- NLP Inleiding blok 1: € 599,00 
- NLP Inleiding blok 2: € 749,00 
- NLP in Business:  € 2.295,00 
- NLP practitioner: € 2.995,00 
 

De investering is inclusief 
training, hand-outs, locatie, 
koffie, thee, lunch en voor de 
avond soep met broodjes. 
De bedragen zijn inclusief b.t.w. 
voor particulieren en exclusief 
b.t.w. voor zzp-ers, organisaties 
en werknemers die de training 
vergoed krijgen van hun 
werkgever.  
 
Informatie Karlijn Vrolijk  
+31 (0)6 52 680 330  
karlijn@smartdifference.nl 
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Aanmeldingsformulier 
 
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: …………………………………………………………………… 
 
! Aanmelding NLP practitioner training, 14 dagen, 35 dagdelen. De investering is € 2.995,00. 

! Aanmelding NLP in Business, 7 dagen, 17 dagdelen. De investering is € 2.295,00. 

! Aanmelding NLP Inleiding, 4 dagen, 10 dagdelen. De investering is € 749,00. 

! Aanmelding NLP Inleiding, 2 dagen, 5 dagdelen. De investering is € 599,00. 
 

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 € 299,00. 
- 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. 
 

Hierbij verklaar ik dat ik: 
! zzp-er of ondernemer ben, de trainingsinvestering is exclusief b.t.w. 
! particulier of werknemer ben en de training 100% zelf betaal, de trainingsinvestering is inclusief b.t.w. 
! werknemer ben en mijn werkgever de training voor ……… % betaalt (hierover wordt b.t.w. berekend). 
 
Akkoord deelnemer Naar waarheid ingevuld en voor akkoord: 
Datum / plaats : .………………………………………………………………………………………………………         (handtekening deelnemer:) 

Naam : .……………………………………………………………………………………………………… 

 
Indien vergoeding door werkgever:    
Naam werkgever : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mailadres : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : .……………………………………………………………Mobiel nummer: ……………………………………………………………………… 

Adres/postbus : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanvullende gegeven tbv factuur (indien gewenst door opdrachtgever): ……………………………………………………………………………… 

 

Handtekening werkgever : .……………………………………………………………………………………………… Handtekening voor akkoord: 

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


