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Beste (aankomende) Professional, 
Wat tof dat jij deze brochure hebt aangevraagd en welkom bij Tree Eleven. Dat jij deze 

brochure nu aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat jij de beslissing hebt genomen 

om de volgende stap in jouw ontwikkeling te gaan zetten. Hoe mooi is dat. 

Als jij er klaar voor bent om een ontdekkingstocht aan te gaan, waarbij je zowel persoonlijk 

als professioneel groeit, dan zou deze opleiding weleens heel goed bij jou kunnen passen.  

Of dat nu is om: 

- Jezelf te ontwikkelen op persoonlijk vlak, door meer de regie te nemen of jezelf beter te     

   begrijpen; 

- Te groeien als professional, om jouw impact te vergroten, jouw relaties te verbeteren en  

   krachtiger over te komen; 

- Als coach of (informeel) leider, anderen mee te nemen en te begeleiden in verandering en  

   als team betere resultaten te behalen. 

Wat jouw motivatie ook is, met deze NLP opleiding ga jij groeien en krijg je inzicht in jouw

(on)bewuste binnenwereld, in jouw communicatie en gedrag. Het geeft je inzicht en 

praktische handvatten in hoe jij de dingen doet, die je doet.  

Ik vind het belangrijk dat trainingen persoonlijk zijn en op een dieper niveau iets raken, 

zodat jij je hele leven daar profijt van hebt. Niet enkel trucjes leren, maar begrijpen, ervaren 

en zelf kunnen toepassen. Daarom creëren we binnen Tree Eleven een omgeving waarin jij 

je welkom voelt, waar jij op een professionele en prettige manier wordt uitgedaagd om 

jezelf te ontwikkelen en waarbij er een prettige sfeer heerst met ruimte voor plezier.  

Past dit bij jou? Dan zie ik je graag terug in één van onze opleidingen. En mocht jij vragen 

hebben of willen kennismaken? Neem dan gerust contact met me op.  

Met vriendelijke groet, 



  DE OPLEIDING NLP PRACTITIONER 

Heb jij het gevoel dat er meer in je zit? Wil jij het maximale uit jezelf en uit anderen naar boven halen? 

Ben jij benieuwd hoe jij jouw carrière een boost kunt geven door met impact te leren communiceren?  

Welke motivatie jij ook hebt, deze opleiding is uitermate geschikt voor jou als jij wilt groeien, meer 

persoonlijk leiderschap wilt tonen en krachtiger wilt communiceren.  

In deze opleiding leer jij duidelijke doelen te stellen en te 

bereiken, krijg je meer inzicht in waarom je doet wat je 

doet en ga je daadkrachtiger en zelfverzekerder 

communiceren. Middels bewezen NLP technieken leer je 

hoe je dicht bij jezelf blijft en toch jouw doelen en 

resultaten kunt behalen zowel privé als professioneel.  

De focus van deze opleiding ligt op de praktische toepasbaarheid en het samen leren terwijl je plezier 

hebt. NLP moet je vooral doen en ervaren! 

 

 

Je hebt in het verleden leren lezen, schrijven en rekenen. Wellicht herinner je je ook nog dat je alle 

steden uit je hoofd moest leren voor aardrijkskunde. Maar wie leerde jou hoe jouw eigen brein werkt? 

Hoe je je gedachten zo kunt vormen, dat ze je helpen in plaats van tegen je werken? Hoe je met een 

ander een goed gesprek kunt voeren? Hoe je simpelweg een gelukkig leven leidt?  

De meeste mensen blijven dezelfde patronen 

volgen die ze als kind leerden. Maar als je doet 

wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.   

Door het observeren en bestuderen van 

succesvolle mensen zijn er vaardigheden 

ontdekt die enorm bijdragen om succesvol te 

zijn en geluk te ervaren. Vaardigheden en 

technieken die zorgen dat het contact met jezelf 

en met anderen verbetert en die maken  

dat jij regie neemt in jouw eigen leven.  

En het mooie is, dat het niet eens zoveel  

tijd kost om deze vaardigheden te leren.  

Word je daarom met deze  

NLP Practitioner opleiding bewust  

van jouw denken, voelen en  

handelen en leer dit op een  

positieve manier in te zetten  

voor jou én jouw omgeving.   

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Opleidingsduur:  98 uur + thuisstudie 

Doorlooptijd:   14 dagen, verdeeld over  

    7 blokken met een duur

    van 5 tot 6 maanden 

Tijden:    van 09:30 uur tot 17:00 uur 

Aantal Deelnemers:  Maximaal 12 

Certificering:   Licensed Practitioner of 

    NLPtm– Society of NLP 

                                           Internationaal erkend 

Vooropleiding:   geen / HBO denkniveau 

Inclusief:   Inclusief intake,   

    lesmateriaal, koffie en thee, 

    en certificaat. 

Investering & Data:  Voor data, prijs en locatie 

    van komende opleidingen, 

    zie de website. 

HAAL HET MAXIMALE  
UIT JEZELF EN  

ONTDEK WAAROM JE 
DOET, ZOALS JE DOET 

WORD JE BEWUST VAN JOUW DENKEN, VOELEN EN HANDELEN 

https://www.treeeleven.nl


NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is de studie naar 

onze bewuste en onbewuste binnenwereld en naar ons gedrag. NLP 

omvat communicatie– en gedragsmodellen die ons inzicht geven in 

’hoe’ we de dingen doen die we doen.   

Met NLP leer je hoe je invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo 

kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren 

communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je 

uitvoert. NLP is vooral een manier van leven, oftewel voorin de bus gaan 

zitten van jouw eigen carrière, van jouw eigen leven.  

Het is ontstaan in de jaren 70 nadat grondleggers Dr. Richard Bandler 

en John Grinder onderzoek hebben gedaan naar de gedragspatronen 

van enkele personen die erg succesvol waren in hun discipline zoals 

gezinstherapie en psychotherapie.  

Dit heeft geresulteerd in praktische modellen op het gebied van 

persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en effectieve communicatie 

en wordt naast persoonlijke toepassingen tegenwoordig veelvuldig 

toegepast in hulpverlening, zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.  

Wat levert het jou op 

Tijdens de opleiding ga je actief aan de slag met jouw handleiding van 

je brein. Je zult zien dat je een enorme persoonlijke groei gaat 

doormaken, doordat je direct aan de hand van jouw eigen cases aan de 

slag gaat.  

Je zult meer regie in je carrière en leven gaan ervaren, omdat je weet 

wat voor jou belangrijk is en je de hulpbronnen weet aan te spreken om 

zaken voor elkaar te krijgen.  

Je wordt bewuster van jouw communicatie, maar ook van de 

communicatie van anderen. Daarmee beschik je over tools waardoor je 

relaties verbeteren en je gezamenlijk doelen kunt behalen.  

Doordat je weet waarom je doet wat je doet, ben je in staat om 

duurzame groei bij jezelf, maar ook bij anderen te realiseren, als partner, 

ouder, collega, coach, manager etc.. 

NLP wordt niet alleen veel toegepast op het gebied van coaching en 

therapie, maar ook in disciplines als het bedrijfsleven, management, 

onderwijs, gezondheidszorg, sales en als ondernemer. 

DOELEN STELLEN 
• Doelen stellen 

• Vormvoorwaarden 

• Outcome model 

• Logische niveaus 

• Missie en waarden 

COMMUNICATIE 

• Rapport 

• Waarnemen & kalibreren 

• Leiden en volgen 

• Oogpatronen 

• Representatiesystemen 

• Feedback 

• Waarnemingsposities 

KRACHT VAN TAAL 
• Chunken 

• Meta-model 

• Milton-model 

• Herkaderen 

• Metaforen 

• Hypnose 

EMOTIEMANAGEMENT 
• Associëren en dissociëren 

• Hulpbronnen toepassen 

• Ankeren 
 

VERANDERMODELLEN 

• (Sub)modaliteiten 

• Verandering gewoonten 

• Verandering patronen 

• Verandering overtuiging 

• Loslaten negatieve emoties 

• Omgaan met dilemma’s 

• Tijdslijnen 

WAT IS NLP? 
Handleiding van je brein WAT KOMT ER AAN BOD 

NLP BASIS 

• Wat is NLP? 

• Communicatiemodel 

• NLP vooronderstellingen 

• Waarnemingsfilters 

NLP TECHNIEKEN EN MEER 



 
Je weet wat voor jou écht belangrijk is en 
waar je zowel professioneel als privé behoefte 
aan hebt  

Je bent in staat om de voor jou belangrijke 
stappen in het leven bewust en met  
(zelf)vertrouwen te zetten  

Je beschikt over praktische handvatten om te 
bepalen hoe jij je wilt voelen  

Je hebt veel meer inzicht in waarom je doet 
wat je doet  

Je beschikt over een mentale toolbox om 
simpelweg een gelukkiger leven te creëren  

Je bent je bewust van jouw communicatie en 
de communicatie van anderen, waardoor je 
effectiever, zelfverzekerder en daadkrachtiger 
communiceert 

Je herkent onderliggende patronen en 
overtuigingen en je bent daarom in staat om 
je te richten op succesvol gedrag 

Je neemt regie in je eigen leven en weet 
negatieve emoties te reduceren en positieve 
emoties te versterken 

Je bent in staat om diepgaande verbindingen 
aan te gaan met anderen 

Je bent flexibeler en je kunt beter 
communiceren waardoor je meer bereikt in 
zowel jouw leven als in je carrière 

Je kent een breed scala aan NLP technieken, 
hierdoor beïnvloed en coach je anderen op 
een positieve manier 

Je bent in staat om in een gesprek snel tot de 
essentie te komen 

Je bent in staat om anderen optimaal en op 
een positieve manier te coachen en te 
beïnvloeden. Erg handig als coach of als je 
leiding geeft 

Je hebt je eigen patronen, gedrag en 
communicatie onder de loep genomen en 
ervaren hoe deze jou als begeleider/manager 
beïnvloeden 

  WAT GA JE LEREN? 
  De drie ontwikkelpijlers 

INTEGRATIE NLP VAARDIGHEDEN 

PERSOONLIJKE GROEI 

IMPACTVOL (BEGE)LEIDERSCHAP 

Ontdekkingstocht voor persoonlijke en 
professionele groei  

Neuro Linguïstisch Programmeren  
integreren in je leven, werk en relaties  

Impactvol anderen coachen, trainen, begeleiden, 
managen en positief beïnvloeden 



Deze 14 daagse opleiding bestaat uit 7 blokken. Het is een intensief programma waar in ieder blok een 

thema centraal staat om zo stapsgewijs toe te werken naar het officiële NLP practitioner certificaat. De 

inhoud van de blokken is een richtlijn. Doordat we veel gaan oefenen en we de leerbehoefte van dat 

moment volgen, komt alles aan bod maar kan de volgorde soms iets verschillen.  

PROGRAMMA 
Wat mag je verwachten? 

In het laatste blok is het tijd om de balans op te maken van alles wat je geleerd 

hebt en welke enorme stappen jij gemaakt hebt. De laatste dag sluiten we af met 

een praktijktoets en het uitreiken van het welverdiende certificaat. Een 

bekrachtiging van jouw groei en nieuwe kijk op de wereld. 

In dit blok kom je er achter wat NLP 

is en wat de belangrijkste 

vooronderstellingen zijn. Je krijgt 

aan de hand van het NLP 

communicatiemodel meer inzicht 

in gedrag en communicatie. Door 

middel van het outcome model en 

het stellen van effectieve doelen 

werk je aan je toekomstvisie. 

 

NLP FUNDAMENTALS BLOK 
1. 

In blok 2 staat connectie met jezelf 

en de ander centraal.  

Leer weerstandsloos te 

communiceren en wordt flexibeler 

in jouw communicatie. Maak 

connectie met je gevoel, gedachten 

en gedrag en breng deze op 1 lijn. 

Krijg hier vat op, zodat het jou helpt 

om jouw doelen te bereiken.  

CONNECT MET JEZELF 
EN MET ANDEREN 

BLOK 
2. 

Blok 3 staat in het teken van de 

gebruiksaanwijzing van je brein. Als 

jij weet hoe jouw brein werkt, weet 

jij ook hoe je bepaalde dingen kunt 

veranderen. Je gaat deze dagen 

daarom aan de slag om patronen 

en gewoonten die jou niet helpen 

te veranderen en de aandacht te 

verleggen naar succesvol gedrag. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
VAN JE BREIN 

BLOK 
3. 

In blok 4 ga je merken hoe krachtig 

taal kan zijn. Door het inzetten van 

verschillende taalmodellen zal jouw 

communicatie zo veranderen dat je 

meer impact hebt en 

misverstanden kunt voorkomen.  

Tevens leer je het onbewuste aan te 

spreken om echte verandering in 

gang te zetten. 

DE KRACHT VAN TAAL BLOK 
4. 

Ontdek jouw missie en je drijfveren. 

Jij weet wat jouw punt aan de 

horizon is en jij kunt daarom de 

voor jouw belangrijke stappen 

zetten. Van droom naar praktische 

invulling. Door aan jouw 

belemmerende overtuigingen te 

werken is er niets meer dat jou 

hoeft tegen te houden.  

BLOK 
5. 

Het zesde blok staat in het teken 

van verandering. Je gaat in dit blok 

afrekenen met je verleden en deze 

ervaringen omzetten naar 

krachtige hulpbronnen. Tevens ga 

je je grootste angsten te lijf 

waardoor er ruimte ontstaat om 

nieuwe dingen te leren  en te 

ondernemen. 

OMGAAN MET  
VERANDERINGEN 

BLOK 
6. 

 SUCCESSTRATEGIEËN  
 & LEIDERSCHAP 

INTEGRATIE &  
AFRONDING 

BLOK 
7. 



Theorie wordt afgewisseld met praktische 

oefeningen. We oefenen veel en dat doen we met 

echte cases. Er is daarom altijd een koppeling 

met de praktijk. Je wordt uitgedaagd om nieuwe 

zienswijze te ontwikkelen, dat gaat op een 

praktische manier middels ervaren, voelen en 

doen. 

Tussen de opleidingsdagen breng je de opgedane 

kennis in praktijk. Zo kun je dat direct thuis of op 

het werk doen. Daarnaast is het belangrijk om te 

oefenen. Tijdens de opleiding stelt men intervisie-

groepen samen, waarbij de deelnemers zelf 

verantwoordelijkheid dragen voor het oefenen in 

de periode tussen de opleidingsblokken. 

Jij verdient aandacht. De groep bestaat uit 

maximaal 12 personen, waardoor wij kunnen 

garanderen dat jij voldoende tijd en aandacht 

krijgt. Ieder mens is uniek en heeft een eigen 

leerproces. Daar sluiten we zo goed mogelijk op 

aan. 

Om een duurzame verandering te 

bewerkstelligen en vaardigheden echt toe te 

kunnen passen, is zelf ervaren de beste manier. 

Daarom zetten we in op interactie, om van en 

met elkaar te leren. Dus niet de hele dag 

luisteren, maar zelf aan de slag. En interactie dat 

maakt het toch ook weel leuker. 

Tijdens de opleiding maken we gebruik van echte 

cases en thema’s. Je zult daarom veel gaan 

ontdekken over jouzelf, over jouw eigen patronen 

en overtuigingen en over die van anderen. Het is 

echter geen groepstherapie, maar een leergroep 

waarbij het leren over NLP en jouw  

(bege)leiderschap centraal staan. 

WERKWIJZE 
Focus op duurzame verandering 

Bij Tree Eleven vinden we het belangrijk dat jij de juiste stappen kunt zetten om jezelf verder te 

ontwikkelen. Daarbij willen we natuurlijk zoveel mogelijk bij jouw wensen en jouw persoonlijke 

leerdoelen aansluiten.  

Onze werkwijze is er op gericht om een duurzame verandering in gang te zetten. Niet enkel trucjes 

leren, maar begrijpen, ervaren en zelf toepassen. Van ons mag je daarom een persoonlijke 

benadering verwachten met een koppeling met de praktijk, waar zowel voelen, denken als doen  

aan bod komen. 

KOPPELING MET DE PRAKTIJK INTEGREREN IN JOUW LEVEN 

PERSOONLIJKE AANDACHT 

INTERACTIE EN ZELF ERVAREN LEREN STAAT CENTRAAL 

NLP IS VOORAL DOEN EN 
ERVAREN.  

EN ZEG NOU EERLIJK... DAT 
MAAKT HET TOCH OOK 

VEEL LEUKER! 



De NLP Practitioner opleiding is erkend door The Society of Neuro 

Linguistic Programming, opgericht door Dr. Richard Bandler, één van 

de grondleggers van NLP. En is daarmee één van de 

meest betrouwbare internationale NLP instanties. 

Hierdoor ontvang je na het succesvol afronden van 

de NLP Practitioner opleiding, een officieel erkend 

certificaat; Licensed Practitioner of NLPtm.  

 

Als trainer is hij rustig maar 

doortastend en legt hij de 

stof goed uit. Hij geeft ook 

fijne feedback. Hij is heel 

liefdevol en passievol. 

 - LINDA - 

De NLP-opleidingen binnen Tree Eleven worden verzorgd door de 

internationaal gecertificeerde NLP Trainer Dennis van Berlo. Dennis 

heeft zijn NLP trainersopleiding bij The Society of NLP gevolgd en 

heeft daarmee uit eerste hand van Dr. Richard Bandler, co-bedenker 

van NLP, NLP technieken mogen leren.  

Hij heeft 15 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening, waarin hij 

meerdere verandertrajecten heeft geleid, verschillende teams heeft 

aangestuurd en management teams heeft gecoacht.  

Naast NLP is Dennis opgeleid tot Lean Black Belt, Agile coach en 

combineert hij zijn trainingen met Systemisch Werk (Familie– en 

organisatieopstellingen) en transactionele analyse.  

Een opleiding is voor hem geslaagd als er iets op een dieper niveau is 

geraakt, zodat je met nieuw perspectief gaat denken, voelen en doen. 

Geen trucjes, maar duurzame verandering van binnenuit. 

DE DOCENT-TRAINER 
Dennis van Berlo De manier waarop Dennis mij 

tot nieuwe inzichten heeft 

kunnen brengen beschouw ik 

als zeer waardevol. 

Dennis is een ontzettend 

bevlogen trainer en brengt de 

stof heel erg enthousiast. 

- INGRID -  

- GERCO -  

INTERNATIONAAL ERKENDE CERTIFICERING 

Dennis stelt goede vragen, 

waardoor je tot de kern komt. 

Hij heeft kennis van 

verschillende technieken, 

schakelt snel. Het resultaat  

          is effectief. 
- MARLIES - 

Voelt goed waar de behoefte 

ligt. Stemt zijn communicatie 

en training daar op af 

 - JOOST - 



  TREE ELEVEN 
   Kom leren, ontdekken en groeien 

 

Tree Eleven begeleidt (toekomstige) professionals, die zich verder willen ontwikkelen op zowel 

persoonlijk als professional vlak, naar duurzame groei door hen te laten bewegen van binnenuit 

naar buitengewoon.  

In alles wat Tree Eleven doet zit onze bezieling en dat is ook wat we willen triggeren bij jou. Beweging 

van binnenuit creëren door (1) bewustwording en dus te ontdekken wat jouw purpose, jouw plek en 

jouw kwaliteiten zijn, zodat (2) jij duidelijk richting kunt kiezen en betere keuzes kunt maken en (3) 

dit kunt omzetten naar daadkracht dat leidt tot buitengewone resultaten. 

Dat doen we met hoogstaande opleidingen, coaching en advies op het gebied van systemisch werk, 

innerlijke kracht, NLP, (persoonlijk) leiderschap en effectieve communicatie. 

Tree Eleven is een plek waar jij kunt groeien. Een plek waar jij je welkom mag voelen en zonder 

oordeel jezelf kunt onderzoeken. Neem geen genoegen met enkel ‘oké’ resultaten. Beweeg van 

binnenuit naar buitengewoon. Wil jij als professional vol in het leven, in je relatie(s) en in je carrière 

staan? Kom dan leren, ontdekken en groeien bij Tree Eleven. 



MEER INFORMATIE 
  www.treeeleven.nl   |   06 47 56 83 56  |  info@treeeleven.nl 

PRAKTISCHE ZAKEN 
Heb je vragen? Neem gerust contact op 

Kijk voor de meest recente informatie over data, 

prijs en locatie op de website.  

Qua financiële investering krijg jij een 

hoogwaardige opleiding, inclusief boek en 

syllabus, onbeperkt koffie/thee, en natuurlijk het 

officiële internationaal erkende NLP certificaat 

van The Society of NLP, mede ondertekend door 

dr. Richard Bandler, co-creator van NLP.  

Onze ervaring is dat werkgevers veelal bereid zijn 

(een deel van) de opleiding te vergoeden.  

GRATIS ADVIESGESPREK 

De opleidingsduur is minimaal 5 maanden. Er zijn 

14 opleidingsdagen verdeeld over 7 blokken van 2 

dagen. Zelfstudie is gemiddeld 3 uur per week. 

Daarnaast wordt er verwacht dat je oefent met 

anderen zodat je bekwaam wordt in de praktijk. 

OPLEIDINGSDUUR INVESTERING 

DEELNAME EN INSCHRIJVING 

Studieonderdeel Uren 

Lesuren 98 

Intervisie / oefenen met anderen 22 

Thuisstudie 75 

Totaal 195 

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die investeren in zichzelf de moeite waard vindt en is 

ontworpen voor (toekomstige) professionals die persoonlijk willen groeien als mens en als 

professional. Er is geen specifieke vooropleiding nodig om deel te kunnen nemen aan de opleiding. 

Deze opleiding op HBO niveau is uitermate geschikt voor (toekomstige) professionals die met 

mensen werken zoals: Trainers en coaches, therapeuten, artsen, docenten, sociaal-maatschappelijk 

werkers, ambulant begeleiders, managers en teamleiders, consultants, hrm medewerkers, 

verandermanagers, mediators, ouders en anderen die geïnteresseerd zijn om meer regie in het leven 

te nemen en in hoe mensen communiceren en zich gedragen.  

Wil je ontdekken of deze opleiding bij jou en 

jouw ontwikkeling past? Of wil je gewoon eens 

overleggen en kennismaken met de trainer? 

Dat kan! Neem dan contact op en we plannen 

een gesprek.  

Via de website kun jij je aanmelden door het 

aanmeldingsformulier in te vullen.  

Je kunt ook een aanmeldingsmail sturen met je 

gegevens. Je ontvangt hierna een  

bevestigingsmail en de factuur. 

http://www.treeeleven.nl/
https://www.facebook.com/TreeEleven
http://www.linkedin.com/company/tree-eleven
https://www.instagram.com/dennisvanberlo/
https://www.treeeleven.nl
https://treeeleven.nl/nlp-practitioner/

