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Informatieblad NLP masterclass

Masterclass motiveren, leidinggeven en beïnvloeden
Tijdens deze tweedaagse NLP Masterclass ga je o.a. aan de slag met waarden en overtuigingen.
Waarden en overtuigingen zijn belangrijk omdat ze de (meestal onbewuste) motieven zijn achter
denken en gedrag.

Waarden

Waarden zijn een soort kompas dat richting geeft aan je denken en handelen. Het zijn diep
gegronde redenen waarom je iets wel of niet doet. Voorbeelden van waarden zijn: gezondheid,
eerlijkheid, vrijheid, samenzijn en waardering. Deze begrippen zijn zeer ruim interpreteerbaar en
kunnen zo voor iedereen een eigen betekenis hebben. In het kort kun je waarden omschrijven als
'begrippen die aangeven wat iemand echt belangrijk vindt'.

Overtuigingen

Overtuigingen zijn gedachten waarvan je denkt dat het waar is en waar je veel waarde aan hecht.
Overtuigingen zijn vaak gekoppeld aan waarden, ze geven dan aan op welke manier een waarde
kan worden bereikt of in stand kan worden gehouden. Als iemand overtuigd is van iets, dan
gebruikt hij zinnen als: "Ik geloof ....", "Ik denk ....", "Ik weet zeker dat ....", of "Ik ben ervan
overtuigd dat ....". Sommige overtuigingen kunnen belemmerend werken.

Leiding geven

Wat is leiderschap in onze hedendaagse wereld? Wat doet een leider, hoe gedraagt een leider
zich en misschien vooral; wat hebben mensen nodig van een leider?
In deze workshop gaan gaan we in op deze laatste vragen, analyseren we de 7 eigenschappen
voor leiderschap van management goeroe Stephen Covey en bespreken we hoe je daadwerkelijk
een leider kunt worden.

Beïnvloeden

Robert Cialdini is een autoriteit op het gebied van beïnvloeding. Hij schreef een aantal boeken
over dit onderwerp op basis van zijn eigen onderzoeken. In deze workshop behandelen we de 6
principes die Cialdini oorspronkelijk hanteerde + het 7e principe dat hij later heeft toegevoegd.

Details masterclass Motiveren, leidinggeven en beïnvloeden
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#motiveren
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