
Ondernemers die zich bewust zijn van hun drijf-

veren -waarom doe ik wat ik doe?- oefenen onbe-

wust een sterke invloed uit op potentiële klanten 

om juist met hén zaken te doen. “Wie iets doet 

waar hij honderd procent achter staat, straalt dat 

uit. En passie heeft aantrekkingskracht.” 
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 Als trainer en coach heeft Neelienke 
Toering heel wat ondernemers 
gezien die zich er pas jaren na de 

start van hun onderneming bewust van 
werden waarom ze ooit die stap hadden 
gezet. “Natuurlijk omdat ze goed zijn in 
hun vak, lef hebben en ondernemersbloed. 
Maar zelfs als de zaken goed gaan en je als 
ondernemer helemaal niet ontevreden bent 
met wat je doet, kan een scherpe focus op 
je diepste drijfveer je meer brengen”, zegt 
Toering. Haar eigen drijfveren zijn duidelijk: 
anderen succesvoller laten zijn in hun vak 
of met hun onderneming. Dat kan met NLP: 
Neuro Linguïstisch Programmeren. 

Vertrouwen
Speciaal voor ondernemers heeft Toering 
de vierdaagse cursus ‘NLP in Bedrijf’ 
ontwikkeld. “In deze cursus reik ik concrete 
handvatten aan waarmee mensen zichzelf 
als het ware in beweging kunnen zetten, 
hoe ze hun werk kunnen vergemakkelijken 
en leuker kunnen maken.” Want die drijf-
veer -waarom je ooit begon als zelfstandig 

ondernemer- moet weer op de voorgrond 
komen. “Strookt wat je nu dagelijks doet 
nog wel met je missie? Als dat zo is, dan 
straal je dat ook uit en geeft het je klanten 
en zakelijke partners vertrouwen”, 

zegt Toering. De manier waarop je je 
presenteert, hoe je over je vak praat, wat 
je ervan weet: alles hangt samen met de 
passie die je uitstraalt. “Succes heeft alles te 
maken met een optimistische instelling. Bij 
NLP maken we je bewust van je denkwijze. 
Denk je in kansen of in problemen? Waar 
baseer je je keuzes op? Staan de resultaten 
die je met je bedrijf boekt in verhouding tot 
de inspanningen die je levert?” Praktische 
tools, oefeningen en motiverende verhalen 
van collega-ondernemers staan centraal in 
de cursus NLP in Bedrijf. 

Win-winsituatie
Kern Training & Coaching - de naam van 
Toerings bedrijf geeft de essentie weer van 
waar ze ondernemers heen wil brengen: tot 
de kern. “E� ectief communiceren, vlot pre-
senteren, ratio en gevoel samenbrengen. 
Wat doe je goed, en hoe levert je dat nog 

betere resultaten op?” Toering richt zich 
nadrukkelijk niet alleen op ondernemers 
die op een dood spoor zitten, maar juist 
ook op diegenen die het goed af gaat. 
“Wie honderd procent achter zijn product 
of dienst staat, kan een echte win-winsituatie 
creëren. Je vindt makkelijker klanten en je 
krijgt er ook nog eens energie van.” 
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Open avond
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden
die NLP jou of jouw bedrijf kan bieden?
Kom dan naar de voorlichtingsavond in
De Med in Medemblik op donderdag
20 december. Een andere mogelijkheid
is op donderdag 3 januari 2013. De deuren 
gaan open om 19.30 uur. Inschrijven 
kan via info@kerntc.nl of op de website: 
www.kerntc.nl. De eerstvolgende vier-
daagse cursus NLP in Bedrijf in Medem-
blik is op 8 en 9 april, 6 en 7 mei 2013.
Daarnaast start er een zestiendaagse
NLP Practitioner op 24 januari 2013.

Creëer een win-winsituatie: zichtbare passie is aantrekkelijk

Onweerstaanbaar voor klanten


