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Informatieblad NLP masterclass

Masterclass metaprogramma’s
Wat leer je in deze NLP Masterclass?

Je leert om te luisteren naar iemands denkvoorkeuren. Je krijgt inzicht in wat de belangrijkste
denkvoorkeuren zijn en wat ze betekenen.
Daarnaast leer je dat denkvoorkeuren belangrijk zijn bij sociale competenties zoals: goede
communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, leidinggevende kwaliteiten. Verder krijg je
inzicht in hoe je jouw sociale competenties kunt verbeteren.
Denkvoorkeuren helpen mee om wel of niet competent te zijn voor een bepaalde sociale
vaardigheid. In deze NLP Masterclass worden een aantal van de sociale competenties met de
bijbehorende denkvoorkeuren behandeld. Ben je geïnteresseerd in deze NLP Masterclass? Schrijf
je in of neem contact met ons op voor meer informatie.

Sociale competenties

Je denkvoorkeuren spelen een belangrijke rol in je manier van denken en hebben dan ook een
direct e ect op je manier van communiceren en reageren. Sociale competenties worden gestuurd
door denkvoorkeuren.
In welke mate ben je bijvoorbeeld een goed communicator of een goed leider? Hier horen
verschillende denkvoorkeuren bij. Iemand die heel goed kan redigeren of iemand die goed is in
kwaliteitsbewaking heeft denkvoorkeuren die onder andere te maken hebben met het goed
kunnen herkennen van details en van verschillen.
Deze NLP Masterclass is bedoeld voor NLP-ers, Practitioners of Master Practitioners, die zich
meer in NLP verdiepen willen verdiepen, NLP beter willen begrijpen. Wil jij weten wat
denkvoorkeuren precies doen? Zoek je handvatten om problemen op te lossen bij communicatie
of samenwerking? Wil jij meer controle krijgen over je eigen gedrag? Dan is dit de NLP
Masterclass voor jou.

Details masterclass Metaprogramma’s
Adres:

NLP Atelier Meent 13, 3931MD Woudenberg

Aantal dagen:

2 dagen

Werktijden:

10.00 - 17.00 uur

Lunch:

inbegrepen

Trainer:

Bas Licher

Investering:

€ 425,00 incl. btw

Data:

zie agenda op de website: https://ravisie.nl/agenda

Webadres:

https://ravisie.nl/nlp-opleidingen/nlp-masterclass#metaprogramma
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