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Core Commit Veluwe Summer Academy 2020
NLP Persoonlijk Meesterschap & Organisch Leidershap
Accelerated training met highlights van de Core Commit Academy
Trainers: Egbert L. Kinds CMC en Yvon Hoendervoogt
Inclusief: NLP Practitioner Certificering, Licentie voor het gebruik van het
Waarden Profieltm, Organic Leadership Practitioner Certification.

Vergroot je Sociale en Emotionele Intelligentie
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Persoonlijk Meesterschap
Als je je als mens persoonlijk ontwikkelt beschikt je over zelfvertrouwen
en blijft je vindingrijk onder tegenslagen. Je hebt een realistisch beeld van
eventuele alternatieven. Je persoonlijke ontwikkeling vindt plaats langs
twee lijnen: Je emotionele intelligentie (gevoel/verstand) en Je sociale
intelligentie (zelf/ander).
Ontwikkeling van jouw Persoonlijk Meesterschap en je competenties
vooronderstelt de bereidheid om na te denken over je eigen rol
(zelfreflectie) en de bereidheid om op basis daarvan zelf nieuwe keuzes te
maken in situaties die zich aan je voordoen. Gedrag uit zich in
communicatie. Effectief communiceren een van de voorwaarden om
optimaal te presteren en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Wanneer je
beschikt over meer keuzemogelijkheden in reactie op jouw emoties en
variëteit ervaart in de manier waarop ze om kunt zetten in gedrag, is er
sprake van Persoonlijk Meesterschap.

Organic Leadershiptm, Volg je passies
Jouw potentieel wordt ten volle benut wanneer je passies in lijn zijn met
de taak en missie van het team en de organisatie waar je voor werkt. Je
krijgt inzicht in wat je energie geeft en wat je energie kost zodat je zelf je
work/life balans op orde kunt houden en burn-out of bore-out voorkomt.
De Organic Leadershiptm methode leert je hoe je zorgt voor commitment
aan de koers en persoonlijk eigenaarschap van doelen bij leden van
teams. De methode integreert de hard en zacht kant van change
management. De onderstroom en de bovenstroom worden met elkaar
verbonden.
Door het volgen van deze training krijg je een licentie om met het
Waarden Profieltm te werken, een instrument dat motivatie en
waardendrives in mensen en waardensystemen in team en organisaties
meet en visualiseert.
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Neuro Linguistic Programming (NLP)
 NLP is een zeer effectieve methode om je persoonlijke leerdoelen te
realiseren en te werken aan je persoonlijke groei.
 NLP helpt je om je sociale and emotionele intelligentie te
ontwikkelen.
Je leert om je emoties als sturingsinformatie te gebruiken, om focus in je
leven te creëren, snel diep contact met anderen te maken en duidelijk te
zijn in je communicatie.

Organic Leadershiptm
 Het basisprincipe van Organisch Leiderschap™ is dat Organisatie
Ontwikkeling het meest effectief is als er aangesloten wordt bij de
intrinsieke drijfveren van de mensen die in de organisatie werken.
 Door mensen transparante informatie over de veranderende
levensomstandigheden in de context van de organisatie te bieden
ontstaat bewustwording.
 Bewustzijn van de constant veranderende situatie waarin we ons in
deze wereld bevinden biedt jou de mogelijkheid om zelf bewuste
keuzes te maken en niet automatisch mee te gaan met de stroom.
 Je leert om op basis vanuit draagvlak te werken in een organisch
veranderingsproces in plaats van bezig te zijn met het bestrijden
van de weerstand op ‘de verandering’.
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Programma
Dag 1 Basis NLP-vaardigheden: Rapport en Reflectievermogen
Reflectie is het vermogen om op afstand te kijken naar de effecten van uw
eigen handelen. Het hierdoor verkrijgen van inzicht in uw eigen sterkten
en zwakten geeft u de mogelijkheid bewuster te sturen op uw gedrag en
de effecten daarvan.
Rapport of inlevingsvermogen houdt in dat u in staat bent om zich te
verplaatsen in de drijfveren en voorkeuren van anderen, zodat u het
contact met anderen kunt versterken.
Vaardigheden
●

Kalibreren.

●

Rapport maken.

●

De ander hulpbronnen geven om het eigen probleem op te lossen.

●

Geassocieerde en gedissocieerde beleving, oproepen en installeren
van optimale interne toestanden: ankeren.

●

Het geven en ontvangen van feedback.

●

Contextuele feedbackkaders.

●

Het kunnen hanteren van verschillende waarnemingsposities.
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Dag 2 Organisch Leiderschap en jouw waarden en overtuigingen
Organisch Leiderschap is gebaseerd op de wetten van de natuur waar
verandering een constant gegeven is en op basis van dat inzicht de
veerkracht kunt ontwikkelen om daar mee om te gaan. En bewuste keuzes
te maken. Deze dag gaat je het vermogen ontwikkelen om aansluiting te
vinden bij anderen op basis van het onderkennen dat zij dingen op basis
van hun eigen drijfveren doen en dat die vaak van de jouwe. Je gaat
verschillen in Overtuigingen, Waarden en Criteria tussen jezelf en anderen
onderkennen en leert hier constructief mee te gaan. We maken hierbij
gebruik van het op de theorie van Graves gebaseerde Waarden Profiel™.
Vaardigheden
• Principes van Organisch Leiderschap.
● Introductie in de waardendrives en waardensystem gebaseerd op de
theorie van Prof. Clare W. Graves.
• Drijfveren bij uzelf en anderen onderkennen.
● Het Waarden Profieltm: uitleg van je persoonlijk Waarden Profiel.
● NLP-rapport vaardigheden toegepast op de waardendrives: hoe je
anderen kunt motiveren door via hun natuurlijke motivatieflow.
• Hiërarchie in waarden onderkennen en criteria uitvragen.
● mensen coachen op basis van hun Persoonlijke Waarden Profieltm.
● Selectie, training en retentie van mensen voor een baan of project.
● Licentie voor het gebruik van het Persoonlijk Waarden Profieltm.
● Interpretatie van de uitslag van een Team Waarden Profieltm.
● Hoe je het Team Waarden Profiel kunt inzetten om je dreamteam te
creëren.
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Dag 3 Emotiemanagement
Het vermogen om je gevoel te gebruiken als sturingsinformatie. Het
herkennen van je eigen emoties. Het ontwikkelen van vaardigheden om
op comfortabele wijze meester te zijn over jouw eigen emoties.
Vaardigheden
●

Het eigen gevoel serieus nemen.

●

Ankeren van interne toestanden.

●

Vanuit de juiste energie een situatie ingaan (high energie).

●

Belemmerende overtuigingen opsporen en doel ondersteunend
denken.

●

Werken met delen.

Dag 4 Zelfmotivatie
Het vermogen om je eigen sterktes en zwaktes en die van anderen te
herkennen en te werken vanuit jouw eigen vitale energie. In staat zijn om
een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om je eigen
ambities waar te maken.
Vaardigheden
●

Metaprogramma's, motivatiestijlen herkennen, gedrag van anderen
kunnen voorspellen (Je krijgt een licentie voor het gebruik van het
Werkgedrag Profieltm).

●

Zintuiglijke strategieën herkennen.

●

Veranderen van overtuigingen.
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Dag 5 Communicatieve sturing en Transactionele Analyse (TA)
Het vermogen om effectief te beïnvloeden. In staat zijn om te
communiceren op basis van inzicht in communicatiepatronen van anderen.
Herkennen van je eigen egoposities en die van anderen en om kunnen
gaan met machtsspel en andere spelen.
Vaardigheden
●

Kaderen en herkaderen.

●

Vaardigheid in het sturen op inhoud (chunken).

●

Beïnvloeding met hypnotische taalpatronen.

●

Transactionele Analyse als model om patronen in communicatie te
herkennen. De dramadriehoek en andere bekende spelen.

●

Kiezen van effectieve ego-posities in communicatie.

Dag 6 Integratie en certificering
●

Integratie van het geleerde uit de vorige dagen.

●

Certificering

Deel II (2 x online coaching)
•

2 x online coaching op basis van je persoonlijke leerdoelen of bij de
eerste twee keren dat je het Werkgedrag of Waarden Profieltm toepast
in je eigen praktijk.
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Core Commit Summer Academy op de Veluwe
NLP Persoonlijk Meesterschap en Organisch Leiderschap
We organiseren dit 6-daagse programma deze zomer tweemaal:
Begin Zomer: 6 tot en met 11 Juli 2020 (6 dagen).
Einde Zomer: 24 tot en met 29 augustus
Werktijden: 09.00 tot 20.00, laatste dag tot 17.00.
Locatie:
Apollo hotel Veluwe de Beyaerd, Hulshorst bij Nunspeet.
Trainingsprijs:
€ 795,00. Wie zijn kennis komt opfrissen betaald de helft (€ 397,50).
Er geldt een vroegboekkorting van € 100,00 bij inschrijving en betaling
voor 30 maart. Bij de prijs inbegrepen: 5 Waarden Profielentm,
5 Werkgedrag Profielen, Lunch, koffie, thee en water.
Betalingscondities:
50% bij boeking, het restbedrag 2 maanden voor de start van de training.
Talen:
Nederlands en Engels, oefeningen kunnen gedaan worden in Nederlands,
Engels. Alle presentaties zijn beschikbaar in PowerPoint en/of PDF.
Boeking:
Stuur een email aan: info@corecommit.com of boek online:
www.corecommit.com, ga naar Academy.
Certificering: NLP/TA Practitioner en Organic Leadership Master
Practitioner.

