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

Effectief leren inzetten van jouw body language 
tijdens (online) meetings. 

Voorkom stress/burnout door de behoeftes te
leren herkennen bij jezelf en jouw teamleden als
het gaat om work-life balance.  

Kennis over jouw communicatievoorkeuren en 
die van jouw teamleden. En dit leren toepassen in 
de praktijk, waardoor jij anderen effectiever kunt 
beïnvloeden. 

Interpersoonlijke
Effectiviteit

- M B T I ™ e n N L P  t o o l s  e n t e c h n i e k e n -

Een driedaagse interactieve online masterclass
op het gebied van leiderschapsontwikkeling.

Speciaal voor professionals die graag hun
vaardigheden verder willen ontwikkelen als het
gaat om strategische effectieve communicatie
en beïnvloeding van hun teamleden.

Teamleden virtueel of persoonlijk leren
beïnvloeden zodat jullie, ondanks de huidige
situatie, toch de doelen behalen met behoud van
wederzijds vertrouwen.

Conflicten en onbegrip door miscommunicatie
binnen jouw team leren voorkomen. 



Overzicht

Voor wie? 

Leidinggevenden, HR professionals, project 
managers en ambitieuze professionals

Deze masterclass bestaat uit zes (6) sessies 
van elk vier (4) uur. Bij deelname verbind jij je 
ertoe om iedere sessie bij te wonen. 

Aruba/Bonaire/Curaçao:   8 a.m.-12 p.m. 
Suriname:  9 a.m.-1 p.m.
Nederland/Belgïe: 2 p.m.-6 p.m.
Tijdzone: GMT -4  (La Paz)

1. Woensdag 26 mei
2. Donderdag 27 mei
3. Woensdag 2 juni
4. Donderdag 3 juni
5. Woensdag 30 juni
6. Donderdag 1 juli

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

Taal: Nederlands



Aanvullende
informatie

Deze training wordt verzorgd door een gecertificeerde MBTI™ en NLP trainer. 

Ga naar onze website voor meer info: www.creatingmilestones.today

Reguliere prijs: ANG 1500/$ 857/EUR 773

Deze online training 2021 masterclass prijs:

ANG 995/$ 569/EUR 505

Indien je snel betaalt (vóór 3 mei 2021) krijg
je er een GRATIS persoonlijke (online) 

coaching sessie bij. 

Betaling na 3 mei wel de 34% karting, maar 
geen recht op de coaching sessie. 

Jij ontvangt:

• Jouw officiele, persoonlijke MBTI™ profile

• De officiele MBTI™ booklet

• Het officiele Creating Milestones certificaat

Meld je aan via het volgende formulier: https://bit.ly/3aoPiyd 


