Advanced Master Business NLP: persoonlijk leiderschap in verandering
Hoe vergroot jij je impact in je team en organisatie?

Wat is het volgende platform voor sterke groei na de Master? De Advanced Business Master! Je weet
inmiddels hoe verrijkend het is te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En je wilt meer - je eigen
groei transformeren naar een hoger niveau, je businessdoelen bereiken met meer impact en je
vaardigheden versterken om flexibel en vitaal te blijven omgaan met een veranderende omgeving.
We verdiepen de in de Practitioner en Master opgedane competenties en passen die toe in een
belangrijke context: het creëren van verandering in jezelf, teams en organisaties. Succesvolle én
duurzame transformatie van jezelf vergt een krachtig bewustzijn van je missie, een optimale focus om
innerlijke belemmeringen te doorbreken en de vaardigheid om je eigen successen te conditioneren. We
geven je inzicht hoe je jouw geestelijke, emotionele en fysieke vitaliteit kunt vergroten. Rituelen,
gewoontes en het conditioneren van effectief gedrag zorgen dat je in de business-praktijk meer resultaat
bereikt met minder moeite.
Verandermanagement staat centraal in de opleiding. We werken aan persoonlijke transformatie en geven
tools en interventietechnieken om verandering te realiseren, weerstand om te buigen naar leerstand en
belemmerende dynamieken in het systeem te transformeren. Je wordt je bewust van de context, ‘het
veld van verandering’ en het effect dat jij daarop hebt. Dit doen we door het toepassen van de nieuwste
inzichten van de 3e generatie NLP (Robert Dilts), breinonderzoek, verandermanagement, systemisch
werk, bewustzijnsontwikkeling en de kracht van gewoonten.
De opleiding bestaat uit vijf modules. Alleen Master NLP Practitioners of mensen met bewijsbaar hetzelfde
niveau worden toegelaten, waardoor het startniveau zeer hoog is. Coaching (met een trainer) en
intervisie maken deel uit van de opleiding.

Programma
Module 1: Transformeer je doel, gebruik je emotie en werk vanuit vitaliteit
Module 2: Het Framework voor verandering
Module 3: Het veld van verandering: mensen in beweging zetten
Module 4: Duurzame verandering verankeren
Module 5: Realisatie en presentatie van je transformatie
Tussentijdse intervisie en coachingsgesprekken worden in overleg gepland.
Resultaten
Na de advanced master:


Heb je een persoonlijke transformatie in je ontwikkeling gecreëerd door belemmeringen te
doorzien,



Werk je met duurzame energie en vitaliteit aan je resultaten,



Weet je beperkende gewoontes snel te herkennen en te transformeren,



Weet je in stressvolle situaties in contact te blijven met jezelf en anderen,



Heb je een uitgebreider handelingsrepertoire voor verandermanagement,



Heb je een stap gezet in je eigen inspirerende business case,



En heb je meer impact en inspiratie in het leiden van verandering omdat je werkt vanuit je
persoonlijke missie.

Module 1: Persoonlijke transformatie
We starten de reis van de held. In een inspirerende ‘outdoor’ omgeving creëren we afstand van je
dagelijks leven. Hierdoor kun je scherper reflecteren op je persoonlijke transformatie.
Zodat je zowel rationeel als emotioneel ervaart wat je te doen staat. We verdiepen je Practitioner en de
Master ervaring door middel van 3e generatie NLP: werken vanuit je persoonlijke missie.
Belangrijk daarbij is jouw vitaliteit: hoe gebruik jij je energie en hoe laad jij je batterij op? Je ervaart de
kracht van aandacht - onder andere uit de mentale training van topsporters - en we conditioneren
nieuwe gewoontes en positieve rituelen.
Module 2: Het Framework voor verandering
Het proces van persoonlijke transformatie wordt ondersteund door het Framework voor verandering.
Vanuit een optimale ‘staat van zijn’ (peak state) werk je aan het transformeren van belemmeringen, het
herkennen van negatieve overtuigingen, het conditioneren van positieve patronen en het vergroten van
je bewustzijn. Onze gewoontes bepalen wie we zijn. Welke gewoontes helpen om jouw transformatie te
bestendigen? En hoe consolideer je die de verandering in jezelf en in de dagelijkse praktijk? We kijken
naar een aantal bezielende voorbeelden en je ontwikkelt de business case voor jouw eigen inspirerende
verandertraject.
Module 3: Het veld van verandering: mensen in beweging zetten
Je bewustzijn is vergroot, waardoor je goed ziet welke dynamiek er speelt in je team, je organisatie en
feitelijk - in elk gesprek dat je voert. Welke invloed heb jij daarop? Bijvoorbeeld als je merkt dat een
team steeds hetzelfde stresspatroon herhaalt als het druk wordt, of hetzelfde slachtofferpatroon om geen

verantwoordelijkheid te nemen, welke interventie kun je doen om dit te doorbreken? Hoe kun je het veld
transformeren?
Door middel van een stakeholdersanalyse gekoppeld aan een systemische kijk op je omgeving, krijg je
meer zicht op gedragspatronen. Welke patronen in een systeem – of dat nu je gezin is, je team, of je
collega’s – ben jij geneigd te herhalen? Welke stap kun je zetten om het vanaf nu anders te doen?
Resultaten bereik je altijd in een context: welke hefboom werkt om jouw omgeving in beweging te zetten
en een andere dynamiek te bereiken?
Module 4: Duurzame verandering verankeren
Effectieve leiders en professionals stoppen niet bij een eerste oppervlakkige verandering, ze gaan voor
een duurzame transformatie. We hebben aandacht voor de doorwerking en ecologie (gevolgen voor de
omgeving). Welke (kleine) experimenten kun je doen om verandering te bestendigen? Hoe kun je lerende
netwerken creëren? We werken met eigen organisaties, casuïstiek en veranderprojecten.
Gedragswetenschappelijk onderzoek geeft ons handvatten om te doen wat nodig is voor werkelijke,
duurzame gedragsverandering.
Module 5: Realisatie en presentatie van je transformatie
Deze module is gericht op de realisatie van je persoonlijke transformatie en het wereldkundig maken van
jouw business project. We presenteren de projecten aan (extern) publiek met uitzicht op de Erasmusbrug
in de wereldstad Rotterdam. We oogsten onze inzichten en we vieren dat we - vrij vertaald naar Gandhi ‘de verandering zijn die we willen zien in de wereld!’
Trainers
De trainers en coaches in deze opleiding zijn Marco Werre en Nienke Plompen.
Vergoeding en locatie
Advanced Business Master NLP opleiding van 5 modules: € 3600,- exclusief BTW en arrangement,
inclusief cursusmaterialen.
Arrangement (locatie, lunch, diner, koffie): € 120,- per blok exclusief logies en €200,- inclusief logies.
Locatie voor module 2,3,4 is een bosrijke locatie op de Veluwe. Module 1 vindt plaats op een inspirerende
‘outdoor’ locatie en Module 5 op de DBR trainingslocatie aan de Maas in Rotterdam.

