


Module 1. Realiseer je dromen met NLP
• Kennismaken met de groep deelnemers;
• Je kent de grondbeginselen, uitgangspunten en 

essenties van NLP;
• Je doorziet de kracht van stimulerende en 

belemmerende overtuigingen;
• Je hebt antwoord op de vraag: positief denken, hoe 

doe je dat?
• Je versterkt de manier waarop je contact maakt en 

je inleeft in de ander;
• Je krijgt handvatten hoe je eigen emoties kunt 

reguleren/beheersen;
• Je krijgt handvatten hoe je dromen en ambities 

daadwerkelijk kunt realiseren.

Module 2.  Mensen leren lezen
• Inzicht in je Persoonlijke Non-verbale repertoire 

(PNR): Je krijgt inzicht in je eigen stress-response 
(fight, flight, freeze) en wat dit doet met jouw 
gedragspatroon denken-voelen-doen onder druk, 
gebaseerd op het wetenschappelijke werk van prof. 
dr. Agneta Fischer (Universiteit van Amsterdam);

• Je leert 28 variaties en 7 micro expressies te duiden 
en hoe je emoties kunt lezen;

• De meest voorkomende macro expressies op kantoor;
• Herkennen en lezen van hotspots, ’tells’, 

stressreacties, lekkages en liegsporen aan de hand 
van vijf gouden regels;

• Verschil observeren met exclusieve 
videofragmenten van natuurlijk gedrag (baseline of 
nullijn en gedrag bij ongemak);

• Overtuigen in verschillende powerposities;

Module 3. Beïnvloeden en overeind blijven
• Je leert te communiceren vanuit de vier Jungiaanse 

basisdrijfveren;
• Je krijgt inzicht in de beïnvloedingsstijlen en jouw 

voorkeursstijl daarin;
• Je leert op acht interactiemanieren hoe je in de 

boven- en onderpositie kunt communiceren;
• Psychologisch en spelmatig gedrag doorzien met de 

dramadriehoek: en hoe je eruit komt en blijft;
• De zes beïnvloedingsprincipes om mensen mee te 

krijgen;
• Handvatten voor kritisch denken (Critical Thinking) 

en argumenteren;
• Jouw krachtenveld van stakeholders in kaart te 

brengen met effectieve benaderingstrategieën

• Netwerkrelaties in kaart brengen en leren ‘te 
schaken’

Module 4. Praten als brugman
• Je leert om ideeën, boodschappen en standpunten 

krachtiger over te brengen. Om beter gehoord te 
worden als het er écht om gaat;

• Je weet je X-factor te begrijpen om anderen te 
kunnen enthousiasmeren en mee te krijgen;

• Je vergroot je zelfvertrouwen bij anderen en in het 
openbaar?;

• Je ontwikkelt een authentieke persoonlijke stijl 
waar je je lekker bij voelt;

• Je krijgt tips hoe je cynische vragen, drogredenen 
en discussietrucs herkent en pareert; 

• Je vergroot je kans om naast het ‘gelijk hebben’ ook 
‘gelijk te krijgen’; 

• Je oefent hoe je lastige vragen, ruis, interrupties, 
kritische discussies in goede banen kunt leiden;

• Kortom: je versterkt je boodschap als professional, 
bijvoorbeeld in de rol als spreker, overlegpartner, 
collega of adviseur.

Borging
Je krijgt tips en handvatten voor duurzame 
gedragsverandering. Je voortgang wordt bijgehouden 
in een digitale portfolio. Samen met je begeleider 
wordt een concreet ontwikkel- en wendbaarheidsplan 
voor de komende jaren uitgewerkt om duurzaam 
inzetbaar te blijven. 3 maanden na afloop van het 
programma vindt er een terugkombijeenkomst plaats 
van één dagdeel.

Talentinvestering
De talentinvestering bedraagt € 3.995,- exclusief 
21% BTW. Voor particulieren 0% BTW. 
Inclusief koffie/thee/water en een boerenlunch.
Zijwaarts instromen is mogelijk; deelnemen aan een 
2-daagse module binnen het programma in plaats 
van de hele reeks van 8 dagen.
Korting 7,5% bij deelname 2e leergang. Alleen korting 
als je alle 8 dagen van de voorgaande leergang 
volgde.

Data
Op onze website www.optimaal-talent.nl/master en in 
bijgevoegde pdf vind je de meest actuele  
trainingsdata.

Persoonlijk Leiderschap - Master programma

De Master opleiding Persoonlijk Leiderschap bestaat uit vier modules van onze twee trainingsdagen. Dit 
programma versterkt je persoonlijk leiderschap op hoger niveau. Het bevat de nieuwste inzichten uit de 
wereld van Talent Development, Positieve Psychologie, Vitaliteit, NLP, Voice Dialogue, Appreciative Inquiry, 
Wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid en laatste toepassingen uit de coaching- en trainingspraktijk. 



Je wordt een leider door je aanstelling, 
je bent een leider door je instelling. 

Wil je alle ins en outs rondom persoonlijk leiderschap leren kennen 
zodat je het vermogen hebt om jezelf en anderen te leiden? 

Meld je dan nu aan voor deze training via www.optimaal-talent.nl/master


