Leertraject NLP
NBA Opleidingen heeft veel te bieden op het gebied van NLP

Bekijk onderstaand schema. Middels linkjes in het overzicht leest u verder op de
desbetreffende pagina's. NB: De Vervolgopleiding NLP Master Practioner volgt
binnenkort op de website en de Aanvulling Practioner NLP is pas te volgen bij NBA
Opleidingen in 2019 (de blauwe vlakken in het schema).

Deelnemers vertellen over de Opleiding NLP voor
accountants

'Het brein liegt niet' ‘De opleiding bevalt geweldig. Je begrijpt veel beter hoe je door je eigen manier
van werken een bepaald gedrag uitlokt. Als accountant is het lastig om vakinhoudelijk de diepte in te
gaan met een ondernemer. Zodra je begint over liquiditeitsstromen haken de meeste ondernemers af.

De opleiding NLP leert je hoe je kan letten op de lichaamstaal van je gesprekspartner. Iemand zegt
dat hij het begrijpt, maar eigenlijk wil hij van het onderwerp af. Die kennis is heel waardevol. Ik
merk nu al dat ik er wat aan heb. Wanneer je op een onduidelijkheid stuit in iemands administratie
kom je er veel sneller achter of iemand er omheen draait. Hoe draaien bijvoorbeeld zijn ogen weg als
hij antwoord geeft? Daaraan kan je zien of iemand echt meent wat hij zegt. Het brein liegt niet.’

Kees van Buuren
Zelfstandig accountant

'Ik luister nu beter' ‘Hoe iemand zich voelt tijdens een gesprek, de toon waarop hij praat. Dat zijn
zaken waar ik in mijn werk minder op heb gelet. Wij accountants zijn heel erg gericht op de inhoud.
Je controleert iets en schrijft een rapport. Die daadkracht is soms een valkuil. Heb je wel
geanalyseerd waar behoefte aan is? Komt de boodschap wel over? Een opleiding NLP stond al jaren
op mijn verlanglijstje. De opleiding geeft heel veel informatie. Niet alleen over hoe belangrijk
subtiele waarnemingen zijn, maar ook hoe je in tijden van stress jezelf kan ontspannen. Voor mij
past deze opleiding heel erg bij de reden waarom ik ooit dit vak gekozen heb. Het gaat om substance
over form. In plaats van blind regels toepassen vragen waarom iemand tot een bepaald besluit is
gekomen. Ik luister nu beter.’

Fennie Leonhard
Businesspartner Rabobank Sneek

'Ik wil nuchtere informatie' ‘Een beetje raar vond ik het dat er tijdens mijn accountancyopleiding
ook aandacht werd besteed aan sociale psychologie. Dat veranderde nadat ik begonnen was als
accountant. Toen dacht ik: ‘had ik maar beter opgelet’. Voor een ondernemer in het mkb is het
eenzaam aan de top. De accountant is vaak de enige met wie hij vrijuit kan praten over zijn werk.
NLP leert je om beter in je werk te zijn. Hoe voorkom je dat je ongewild het gesprek overneemt? Of
te snel in de verdediging schiet bij kritiek? Veel NLP-cursussen zijn zelfhulpprogramma’s. Ik wil
nuchtere informatie. Daar zijn ze in deze opleiding heel goed in geslaagd.’

Frans van den Berg
partner HR-oplossingen Bentacera

