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Interpersoonlijke
effectiviteit voor
(senior) managers
Een interactieve online
masterclass van 3 dagen waarin
jij tools en technieken leert
toepassen op het gebied van
strategische effectieve
communicatie en beïnvloeding.

BEPERKTE
BESCHIKBAARHEID
www.creatingmilestones.today

Wegens succes
herhaald en i.p.v.
2,5 dag nu 3 dagen
voor dezelfde
(reguliere) prijs!

Overzicht
Taal
Nederlands.

Zes (6) sessies
Deze masterclass bestaat uit zes
(6) sessies van elk vier (4) uur. Bij
deelname verbind jij je ertoe om
iedere sessie bij te wonen.
www.creatingmilestones.today
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Voor wie?
Leidinggevenden, HR professionals,
projectmanagers en overige
ambitieuze professionals.

Tijd
Aruba/Bonaire/Curaçao: 8 a.m.-12
p.m. (GMT-4, La Paz).
Suriname: 9 a.m.-1 p.m.
Nederland: 1 p.m.-5 p.m.

Zoom

Vereisten:
1. Zoom applicatie
2. Camera
3. Microfoon

Data sessies(2021)
1. Donderdag 18 maart
2. Vrijdag 19 maart
3. Donderdag 25 maart
4. Vrijdag 26 maart
5. Donderdag 23 april
6. Vrijdag 24 april

Wat leer jij tijdens deze masterclass?

Maart 2021

Communicatie voorkeuren

Behalen van doelen

Non-verbale communicatie

Diepgaande kennis over jouw eigen
communicatievoorkeuren en de
voorkeuren van anderen toepassen
in de praktijk, waardoor jij
anderen effectiever kunt
beïnvloeden.

Jouw teamleden persoonlijk of
virtueel effectiever beïnvloeden
om de vastgestelde doelen te
behalen, terwijl het wederzijds
vertrouwen behouden blijft.

Het effectief inzetten van jouw
body language tijdens (online)
meetings.

Motivatie

MBTI™ + NLP

Work-life balance

Hoe jij jouw teamleden (ook
diegenen die thuis werken) kunt
blijven motiveren.

MBTI™ en NLP-technieken zodanig
toepassen dat jij jouw strategische
effectieve
communicatiestrategieën kunt
verbeteren.

Meer inzicht in jouw behoeftes en
de behoeftes van jouw teamleden
als het gaat om de werk-privé
balans.

www.creatingmilestones.today

Aanvullende informatie
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Registreren
Jij ontvangt..
Meld je aan door het volgende
formulier in te vullen:
https://bit.ly/37z5efU

1. Jouw officiële, persoonlijke
MBTI™ profiel.
2. De officiële MBTI™ booklet.

Meer informatie
Deze training wordt verzorgd door
een gecertifieerde MBTI™ en NLPtrainer.
Ga naar onze website voor meer
informatie:
www.creatingmilestones.today
www.creatingmilestones.today

3. Verschillende NLPtechnieken.
4. Het officiële, persoonlijke
Creating Milestones
certificaat.

