NLP voor ondernemers
In 1 dag kennismaken met de principes van NLP

Altijd al willen weten wat NLP (Neuro Linguïstisch
Programmeren) is en wat het voor jou kan doen?
Veel bedrijven maken gebruik van de principes van
NLP en soms zelfs zonder dat ze het weten. Ik ben er
trots op dat ik samen met mijn dorpsgenoot Ymkje
de Vries, eigenaar van KiesKoers, deze dag over NLP
en het enthousiasme van Ymkje aan het netwerk van
&Uzelf mag faciliteren.
Ymkje de Vries

Kennis maken met NLP

“NLP voor ondernemers” past perfect bij mijn missie met
&Uzelf om Friesland Coherent te maken. NLP gaat namelijk
over communicatie met anderen èn met jezelf! Het begint
vaak bij “uzelf”. Hoe praat je tegen jezelf? En is dat helpend
voor wat je zou willen bereiken? Leer hoe je daar invloed op
krijgt en vrijer in het leven kunt staan. Vervolgens gaat het
over hoe je deze uitgangspunten toe kunt passen in je team
of in gesprekken met medewerkers.

Voor wie is de workshop bedoeld en wat
gaan we doen?

Voor ondernemers en professionals die meer willen leren over
NLP. Je hebt na deze dag inzicht in hoe je met jouw gedachten
omgaat, hoe het komt dat je doet wat je doet en de gevolgen
daarvan. Je leert hoe je verandering kunt aanbrengen als dat
nodig is. Met NLP leer je patronen herkennen bij jezelf en bij
anderen. Waarna je kunt kiezen of je het zo wilt houden of een
andere manier zou willen proberen. Een manier waarop je

andere resultaten kunt verwachten. Ook is er ruimte voor eigen
voorbeelden en vragen hierover. Een interactieve dag met
ondernemers die net als jij verder willen.
Kortom, een krachtige introductie die je op weg helpt naar
meer (eigen)sturing.

Praktische informatie
Locatie: De Molkfabryk in Burgum
Kosten: 2 stempels of 249,- exl. btw
Datum en tijd: dinsdag 1 november, 9u30 - 16u30

Doe je mee!? Meld je dan nu aan. Het belooft een mooie
leerzame, interactieve en gezellige dag te worden.
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