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6 daagse training
3 x 2 dagen

Start in 2019 

28 januari

29 april

30 september

Met leiderschap meer resultaat! 



NLP Business Leadership

Vlietsingel 2 1671 MZ Medemblik T.0227- 712072
info@kerntc.nl www.kerntc.nl K.v.K Hoorn: : 30213258 Met leiderschap meer resultaat!

Inleiding

Kerntc is al vele jaren hét trainings- en coachingsbedrijf dat gespecialiseerd is in leider-
schap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. 

Veel bedrijven, organisaties, ondernemers en ondernemende ZZP-ers kiezen ervoor om 
zichzelf, hun managers, leidinggevenden en werknemers bij Kerntc te laten opleiden. Of  
het nu gaat om leiderschap, zelfvertrouwen, beter verkopen, onderlinge samenwerking, 
efficiënt communiceren, actief deelnemen tijdens vergaderingen, de klant te woord staan of 
het maken van plannen. Kerntc ondersteunt u bij de communicatie intern en extern, want dit is  
de belangrijkste sleutel tot succes. 

Bij de NLP Business Leadership leer je krachtig, ondernemend, creatief, actiegericht en  
doelgericht te denken in plaats van het bewandelen van de bekende paden. Het laat je 
kijken naar nieuwe en creatievere manieren om de uitdagingen van het zakenleven aan te 
gaan. De leadership biedt nieuwe mogelijkheden in plaats van te herstellen wat niet voor  
je werkt.

Door jarenlange ervaring en de unieke persoonlijke aanpak waaronder de kleine groeps-
samenstelling onderscheidt Kerntc zich als specialist in Leiderschapstrainingen. Hierdoor kan 
het beste uit jou gehaald worden. De waarden kwaliteit, veiligheid, authenticiteit  
en plezier staan bovenaan.

Resultaten

• vorm geven aan het leiderschap dat bij jou past

• tot grote prestaties komen door je vernieuwde mindset

• je eigen valkuilen herkennen

• met meer lef meer bereiken

• inzicht in je eigen gedrag en dat van de ander op basis v n een persoonlijk gedragsprofiel

• taal inzetten om problemen om te zetten naar oplossingen

• doelen stellen en weten wat er voor zorgt dat de doelen behaald worden

• een betere inschatting maken hoe de ander denkt

• de ander motiveren tot grotere prestaties met behoud van plezier

• de onderliggende boodschap herkennen en begrijpen

• zonder oordeel observeren en non-verbale communicatie herkennen

• weerstanden ombuigen tussen medewerker en organisatie

• effectiever communiceren met alle lagen in de organisatie

• overtuigingen overwinnen die je succes tegenhouden

Dat kan met de NLP Business Leadership! 
Een 6-daagse training die je helpt met leiderschap de impact te maken die je wilt! 

Voor wie 

Ben jij een professional en werk je op HBO/WO-niveau? Werk jij als CEO, directeur, leiding-
gevende, adviseur, product- of accountmanager, beleidsmedewerker, ZZP-er, teamleider of 
afdelingshoofd, HR-adviseur of managementassistent?  Je wilt verder of doorgroeien in je 
functie, je wilt investeren in jezelf en de organisatie, dan ben je bij ons aan het goede adres!

Ik heb door de training inzicht 
gekregen in wat voor weg ik wil 
bewandelen om mezelf te ontwik-
kelen binnen mijn bedrijf, een grote 
multinational. Ik zat vast in beperk-
ende gedachten: “wil ik een expert 
zijn of een leider”. Ik was overtuigd 
dat ik moest kiezen tussen deze 
twee ontwikkelingspaden. Ik heb 
tijdens de training inzicht gekregen 
dat ik het wil combineren. Ik heb 
nu precies de positie die ik wil en ik 
ben daar heel blij mee. 

Teun van Herpen 
EMEA Vegetables Seed 
Treatment Strategy Lead 

Ik heb geleerd meer leiderschap 
op het werk te nemen door meer 
verantwoordelijkheid te pakken 
voor een succesvol teamresultaat. 
Door met ideeën te komen hoe een 
team, een afdeling of een bedrijf 
nog beter kan functioneren. Niet 
alleen door het vergroten van de 
business kennis, maar ook door 
de verschillende mensen in een 
team nog beter met elkaar te laten 
samenwerken.

Hans Klarenbeek  
Business Analist UWV

Door de NLP-training bij Neelienke 
ben ik sterker in mijn vakgebied 
geworden. Doelen zijn eerder en 
soepeler te realiseren. De sterke 
eigenschappen die je bezit leer je 
meer in te zetten en de groei eigen-
schappen leer je zien als bijzondere 
potentiëlen. Een verdieping voor 
mezelf en collega’s.

Rixt Muller Relatie beheer  
Benelux Chaud Devant Chefwear 

Ik heb geleerd makkelijker nee te 
zeggen en mijn grenzen beter te 
zetten zodat ik veel effectiever 
geworden ben. 

Frank Bakker 
Senior functioneel beheerder 
bij het CAK

Door de training is mijn zelfver-
trouwen gegroeid en kan ik mij 
duidelijker profileren op mijn werk. 
Ik ben zichtbaarder en ik krijg meer 
waardering.

Margaret van Velzen 
Managementassistente VO

“
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Competenties

Je versterkt de volgende competenties: 

 • Inlevingsvermogen en alertheid  • Leiderschap

 • Proactiviteit    • Zelfvertrouwen

 • Communicatieve vaardigheden  • Samenwerken en afstemmen

 • Doelgericht werken   • Beter contact kunnen maken

 • Mindset    • Lef

Door wie

Neelienke Toering  als hoofdtrainer 
met specialisten die een rol in het avondprogramma zullen hebben.

“Neelienke is iemand die 200% achter haar concept staat: 
Kleinschalig en deskundig. 
Met een dosis enthousiasme, positiviteit en authenticiteit zorgt zij ervoor dat men zich zowel op 
zakelijk als persoonlijk vlak kan ontwikkelen. Zij laat iedereen in zijn/haar waarde met als doel 
om dichter bij jezelf te komen, beter te communiceren en verbindingen beter aan te gaan.“

- Lisa Kaarls, Jobhunter Gemeente Amsterdam 

“Neelienke is een trainer met passie voor haar vak. Ze is oprecht, integer en haalt het beste en 
mooiste uit de deelnemers.”

- Dineke Melse Teammanager Gemeente Rotterdam

Waar en wanneer

Kasteel Radboud in Medemblik 
Er wordt gewerkt in 3 blokken van 2 dagen: 
Januari: 28 en 29 jan, 11 en 12 feb, 11 en 12 mrt 2019 
April: 29 en 30 apr, 27 en 28 mei, 17 en 18 jun 2019
September: 30 sept en 1 okt, 4 en 5 nov, 9 en 10 dec 2019

Elke dag start om 9.30 uur en eindigt rond 17.00 uur  
met drie exclusieve avondprogramma’s inclusief diner  
op elke avond van de 1e dag

Investering

4997,- euro (training is BTW vrij) 

Inclusief:
Persoonlijk DISC-boek, theoriemap, elke eerste dag een verrassend en inspirerend avond- 
programma, certificaat en (optionele) intervisiegroep.
Mocht je willen overnachten dan hebben we een speciale deal met het Wapen van Medemblik 
op basis van beschikbaarheid.

Naast deze opleiding zijn er nog vele andere opleidingen te volgen bij Kerntc.  

NLP Business Leadership

Met leiderschap meer resultaat!

Hoe vaak gebeurt het niet dat we 
onze manier van reageren, onze 
gewoontes of emoties willen 
veranderen en dat we toch weer 
vervallen in oude patronen? Denk 
aan de manier waarop je reageert 
op collega’s, of zij op jou, hoe je 
omgaat met stress en werkdruk of 
conflicten op de werkvloer. En hoe 
vaak doen we juist de dingen die 
we niet willen, terwijl we de dingen 
laten die we juist wel willen? Zou 
je willen weten hoe het jou gaat 
lukken om jouw doel nu WEL te 
bereiken?

Dat kan met NLP!

NLP staat voor Neuro Linguïstisch 
Programmeren en bestaat uit een 
reeks technieken en modellen die 
je helpen om jezelf te veranderen. 
Deze intensieve training maakt je 
bewust van de onbewuste sturing 
achter je communicatie, gedrag 
en emoties. Je leert hoe je de 
vicieuze cirkel doorbreekt en hoe 
je realistische doelen stelt. Je 
komt erachter wie je bent, wat je 
wilt en hoe je dit bereikt.

Met NLP stippel je een route uit 
naar effectieve communicatie, 
opbouwend denken en goed 
omgaan met stress. NLP wordt 
met succes toegepast in het 
onderwijs en het bedrijfsleven, 
in trainingen en bij coaching, om 
mensen te leren hoe ze zelf veran-
deringen kunnen bewerkstelligen.

Trainer: 

Internationaal gecertificeerd  
NLP trainer Neelienke Toering  
geassisteerd door assistent trainer.
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Graag tot ziens!!

Vragen / inschrijvingen / opmerkingen:

0227-712072

06-51240600

www.kerntc.nl 

Waar draait het bij jou om?

Aangesloten bij:


