
Neuro-linguïstisch programmeren 

‘Misverstand: de meest voorkomende vorm van communicatie.’ 

Anne Beatie 

NLP-cursus 

Zou je graag jouw communicatie met anderen verbeteren, anderen beter begrijpen en zelf beter begrepen worden? Le-
ren om jouw patronen en/of die van anderen beter te doorbreken, om de relaties binnen jouw dagelijks leven te verbete-
ren of jouw klanten als therapeut nog effectiever te benaderen? Zou je graag coach worden, leiding willen geven of een 
nog meer gewaardeerde teamspeler worden? NLP helpt je in al die gevallen! 

Neurolinguïstisch programmeren werd in de jaren zeventig ontwikkeld aan de universiteit van Santa Cruz vanuit een po-
ging om beter te verstaan waarom sommige genieën die daar aan het werk waren zo goed konden communiceren. 
Grootheden als Fritz Perls (de grondlegger van gestalttherapie), Margaret Mead (een van de bekendste antropologen uit 
die tijd) en Milton H. Erickson (misschien wel de beste en meest invloedrijke psychiater en hypnotherapeut aller tijden) 
werden bestudeerd om zo tot een metamodel te komen dat kon beschrijven hoe al deze mensen hun boodschap zo 
effectief wisten over te brengen en anderen zo goed konden begrijpen.  

NLP gaat ervan uit dat je beter kunt relateren met elkaar als je elkaars gedrag, capaciteiten, overtuigingen en waarden 
respecteert en leert begrijpen. Toch is het ook belangrijk om als NLP-instructeur mee te zijn met de nieuwste ontwikke-
lingen, inzichten en experimenten rond NLP en andere modellen. Zo lees of leer je soms nog dat oogbewegingen verra-
den of je eerder kinesthetisch (gevoelsmatig), visueel of auditief denkt, terwijl dit niet helemaal zo blijkt te zijn. Wij ge-
bruiken de nieuwste technieken en onderzoeken om zo tot een vorm van NLP waarvan de effectiviteit optimaal bewezen 
is. 

NLP is erg intuïtief en is daarom gemakkelijk aan te leren, zonder dat er al te moeilijke begrippen en technieken moeten 
aangeleerd worden. Gewoonlijk leer je al erg snel om jouw eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen, wat 
bijna altijd een vrijwel onmiddellijke positieve weerslag heeft op jouw zelfvertrouwen, assertiviteit en relaties, of dat nu 
om jouw partner, vrienden, collega’s, familie of klanten gaat. Bovendien besteden we veel aandacht aan individuele doe-
len, zodat we je ook leren hoe je NLP specifiek kunt gebruiken voor jouw eigen werkveld, hobby’s of vriendenkring. Laten 
we verder ook niet het allerbelangrijkste vergeten: het is gewoon allemaal erg leuk! 



Wat biedt deze opleiding mij? 

Patronen doorbreken 

Doelen leren formuleren 

Doelen bereiken 

Anderen beter leren begrijpen 

Jezelf beter laten begrijpen 

Gemakkelijker ‘rapport’ maken met anderen 

Obstakels overkomen 

Gedrag analyseren 

Coaching leren geven 

Je betaalt voor het aantal keren les en je kunt de cursus volgen op dagen en uren die voor jou passen! 

Zowel individueel als in groep 

 

 Doelgroep 

Iedereen die graag (beter) wil leren communiceren, bepaalde doelen wil bereiken, coaching of therapie wil geven, de 
eigen relatie(s) wil verbeteren of zijn of haar therapeutische vaardigheden wil aanscherpen. 
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