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“Voor mij was het in de eerste plaats een
persoonlijk leerproces. Alle tools pas ik
nog dagelijks toe.”

Inleiding
NLP oftewel Neuro-Linguïstisch Programmeren is een verzameling krachtige technieken, waarmee je
niet alleen de kwaliteit van je communicatie aanzienlijk verbetert, maar ook je gedragsrepertoire weet
te verruimen.
BGL & partners is al sinds 1994 een toonaangevend NLP-instituut en heeft haar opleidingsformule
voortdurend afgestemd op recente ontwikkelingen in het NLP-veld. Recentelijk zijn wij een vruchtbare
samenwerkingsrelatie aangegaan met de internationaal gecertificeerde NLP Master Trainers Angélique de
Graaff (Cherub) en Paul Flier (Vrije Oogst) en bieden we een dynamisch en vernieuwend drieluik van
gecertificeerde NLP-opleidingen aan op basis van Core NLP en met inhoudelijke inzichten van alle NLPgrondleggers.
Het NLP-drieluik NLP Practitioner - NLP Master Practitioner - NLP Trainer geeft je de gelegenheid om in drie
fasen van elk zes dagen je inzichten en vaardigheden en technieken in toenemende mate te verruimen en
verdiepen: van persoonlijk leiderschap naar communicatief meesterschap naar excellent trainerschap.

Kenmerkend voor onze NLP-opleidingen:
•

NLP is een persoonlijk ontwikkelingstraject; zelfonderzoek en zelfinzicht vormen de rode draad. Je krijgt
alle gereedschappen aangereikt om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, waardoor je in allerlei
situaties beter bij jezelf kunt blijven.

•

De opleidingen zijn dynamisch en vernieuwend, de lesstof dringt snel en met grote impact tot je door.

•

Jij als student staat centraal. Doordat diverse leerstijlen aan bod komen, verwerf je optimaal kennis en
inzicht.

•

De lesgroep is persoonlijk en zeer divers van samenstelling. De groepsdynamiek die hierdoor ontstaat
biedt een ideaal platform om van elkaar te leren.

•

De opleidingen zijn internationaal gecertificeerd en je kunt verbinden met het Fellowship Core NLP.

Opleidingen NLP
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Over NLP
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een vakgebied tussen psychologie en
communicatiewetenschap. NLP richt zich op het verbeteren van professionele communicatie, het
realiseren van persoonlijke verandering en het vergroten van zelfsturing.
NLP ontstond toen de grondleggers als eersten in staat bleken de expertise van enkele grootmeesters in
communicatie overdraagbaar te maken: Fritz Perls, Verginia Satir en Milton Erickson. Sindsdien ontwikkelde
het zich wereldwijd tot de meest gebruikte methodiek om de kwaliteit van je communicatie en persoonlijk
welbevinden te verbeteren. NLP is uniek omdat het niet oordeelt en alleen de structuur blootlegt achter onze
ervaringen en de manier waarop we denken. NLP wordt toegepast op allerlei gebieden: in training, coaching,
counseling, advisering, verkoop, management, sport etc.

Over onze opleidingen
Onze NLP-opleidingen bieden je ervaring en inzicht in hoe je met jezelf en anderen communiceert.
Je ontwikkelt een scala aan vaardigheden en technieken, waarmee je de de kwaliteit van je communicatie
leert te verbeteren en je persoonlijk leiderschap kunt vergroten. Hierdoor kom je lekkerder in je vel te zitten
en kun je in toenemende mate succesvoller functioneren in iedere context van je leven. Het krachtige NLPinterventierepertoire kun je ook inzetten om anderen te coachen/trainen in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling.

Moeiteloos leren terwijl je plezier hebt
Je leert het snelste als je plezier hebt en als het ware in een flow zit. In onze NLP-opleidingen maken we
daar optimaal gebruik van en combineren we het beste van de grondleggers van NLP: Richard Bandler,
Frank Pucelik en John Grinder. De filosofie van onze benaderingswijze is om jou de meest zuivere
belichaming van de kern van NLP te bieden: Model-leren wat werkt en genieten van het leerproces.

De weg naar excellentie
We bieden een drieluik aan gecertificeerde NLP-opleidingen aan, waarin je met veel impact, op eigentijdse
en dynamisch wijze je inzichten, vaardigheden technieken kunt verruimen en verdiepen:
•

NLP Practitioner (6 dagen) - Persoonlijk leiderschap

•

NLP Master Practitioner (6 dagen) - Communicatief meesterschap

•

NLP Trainer (6 dagen) - Excellent Trainerschap

Wordt de kwaliteit wel bewaakt bij deze dynamische aanpak? Jazeker. Hand op ons hart! Met de aanpak die
wij voorstaan zet je direct een stap in het diepe en zul je ervaren hoe onbegrijpelijk snel je nieuwe inzichten
kunt leren. Hierbij laten we de cognitieve kant veel minder aan bod komen, want je kunt alles zelf opzoeken
op internet of in het door ons verstrekte materiaal. Voor ons is kwaliteit een kwestie van de juiste intentie en
intensief ervaringsgericht leren. In onze opleidingen staan de kwaliteit van het leerproces en van de relatie
tussen trainer en deelnemer centraal (op basis van het wetenschappelijk gevalideerde FIT-format, Feedback
Informed Training).

Opleidingen NLP
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Uitgangspunten in de opleidingen
Geen van onderstaande uitspraken zijn in absolute zin ‘waar’, maar het zijn aannames om je effectiever te
laten werken.
•

De kaart is niet het gebied. Onze weergave van de wereld om ons heen, is niet de werkelijkheid zelf.

•

De betekenis van onze communicatie ligt in de reactie die we krijgen, ongeacht wat onze bedoeling was.
Er is geen falen, alleen feedback. Fouten bieden de mogelijkheid tot leren.

•

Alle mensen beschikken over de hulpbronnen die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken.

•

We maken steeds de best mogelijke keuze uit de mogelijkheden die ons op dat moment ter beschikking

•

staan.

•

Er is altijd een andere keuze. Als iets niet werkt, doe iets anders.

•

Niets is altijd hetzelfde, verandering vindt voortdurend plaats.

Voor wie
NLP is boeiend voor iedereen en kan zowel in de professionele als de persoonlijke sfeer gebruikt
worden.
Als manager, adviseur en consultant kun je NLP goed benutten voor effectieve coaching en aansturing.
Denk maar eens aan zaken als leiderschap, stress en conflicthantering, motivatie en zelfmanagement.
Ook voor verkopers zijn goede contactuele en communicatieve vaardigheden onmisbaar. Een succesvol
contact met de klant hangt voornamelijk af van jouw vermogen de ‘klik’ tussen jou en de klant tot stand te
brengen.
In onderwijssituaties kun je NLP gebruiken ten behoeve van het verbeteren van de leerprestaties van
leerlingen/studenten. Ook kun je er je presentatievaardigheden mee vergroten en is NLP een effectief
instrument in het kader van succesvolle leerlingbegeleiding.
Natuurlijk kent NLP ook verschillende toepassingen in de gezondheidszorg. Als je je als zorgverlener
verdiept in de belevingswereld van je patiënten, zult je veel sneller een vertrouwensrelatie weten op te
bouwen.
Als therapeut of hulpverlener kunt je NLP gebruiken als krachtige aanvulling op uw eigen behandelwijze.
Verder kun je NLP toepassen in het verbeteren van sportprestaties en het stimuleren van de creativiteit,
bijvoorbeeld in de kunst of de muziek.
Nog meer toepassingen: binnen vergadersituaties en werkoverleg, in relaties of in het kader van je
persoonlijke groei en persoonlijk welbevinden.

Opleidingen NLP
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Opleiding tot NLP Practitioner
Thuis bij jezelf en communiceren in vrijheid
Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat sommige mensen succesvol zijn in hun communicatie en
met dezelfde inspanning meer bereiken dan anderen? Zou jij willen ontdekken hoe je makkelijker bij jezelf
kunt blijven en minder invloed hoeft te ondervinden van de mening van anderen? Of wil je vaardigheden
leren van beroemde communicatie-experts? Deze opleiding biedt je ervaring en inzicht in hoe jij met jezelf
en anderen communiceert én hoe je dit met veel plezier kan verbeteren. Je zult ontdekken hoe je blokkades
kunt afbreken. Je krijgt gereedschap dat je helpt steeds lekkerder in je vel te zitten en je leert hoe je in
toenemende mate moeiteloos kunt functioneren in iedere context van je leven.

Moeiteloos leren terwijl je plezier hebt?
Je leert het snelste als je plezier hebt en als het ware in een flow zit. Deze opleiding maakt daar optimaal
gebruik van en combineert het beste van de grondleggers van NLP: Richard Bandler, Frank Pucelik en John
Grinder. De filosofie van deze training is om jou de meest zuivere belichaming van de kern van NLP te
bieden: Model-leren wat werkt en genieten van het leerproces.

Wat leer je tijdens deze opleiding?
Met NLP kun je leren niet langer te verdwalen in al die verhalen in ons hoofd of daarbuiten, noch in de
meningen en verwachtingen van anderen. De training leert je:
•

te begrijpen waarom we doen wat we doen, ook al is wat we doen niet handig.

•

emoties te managen, zodat ze je niet langer bekruipen of bespringen. Je kunt daarna telkens je innerlijke
stemming optimaliseren.

•

denken in de lijn van grote, succesvolle denkers, zodat je de kans op eigen succes enorm vergroot.

In NLP-termen gezegd behandelen we de volgende onderwerpen:
•

Communicatiemodel

•

Zintuiglijke scherpzinnigheid

•

Persoonlijk voorkeuren in waarneming, representatiesystemen

•

Taalpatronen van beroemde therapeuten

•

Een veilige brug slaan met andere mensen, rapport

•

Veranderen van gedrag en overtuigingen

•

Herkaderen, ankers, submodaliteiten en meer…

Wat levert het je op?
In praktijk blijkt dat onze communicatie nog wel eens verstoord raakt en niet het beoogde doel bereik.
Met NLP kun je dat eenvoudig aanpakken en aanpassen. Dat doe je door je te richten op het deel in de
communicatie waar je zelf invloed op hebt. Door je eigen voorkeuren en ́ triggers ́ te leren kennen én
waarderen. Zodat je meester kunt worden over je eigen stemming. Je wordt heel effectief in het stellen en
behalen van je doelen en je ontwikkelt een vruchtbaarder interactie met anderen. En wat misschien wel het
belangrijkste is: al tijdens de training en ook daarna zul je gewoon veel meer plezier beleven. En omdat je
dat uitstraalt heeft dat een geweldig positief effect op je omgeving.

Opleidingen NLP
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Opleiding tot NLP Master Practitioner
Verdieping en meesterschap in communicatie
Heb je een NLP Practitioner afgerond en ben je toe aan een volgende stap? Zou je willen weten welke
andere onbewuste patronen een rol spelen in het al dan niet gelukkig en succesvol zijn? Of hoe je je relatie
met jezelf en anderen nog verder kunt verbeteren; je doelen nog makkelijker kunt bereiken? Misschien wil je
NLP ook inzetten bij de begeleiding van anderen en vraag je je af hoe je dat effectief doet? De opleiding NLP
Master Practitioner biedt de verdieping op de Practitioner, zodat je de stap van persoonlijk leiderschap naar
communicatief meesterschap kunt zetten.

Met plezier en moeiteloos naar meesterschap?
Je leert het snelste als je plezier hebt en als het ware in een flow zit. Deze vervolgopleiding maakt daar
optimaal gebruik van en combineert opnieuw het beste van de grondleggers van NLP: Bandler, Pucelik en
Grinder. Onze missie is om jou de zuivere belichaming van de kern van NLP te bieden: Model-leren wat
werkt en genieten van het volgende leerproces richting: NLP Master Practitioner.

Wat leer je tijdens deze opleiding?
Leerervaringen van de NLP Practitioner worden verdiept en verder geïntegreerd. Ook komen in elk geval de
volgende onderwerpen aan bod:
•

Waarden; in diverse contexten en hoe je waardenconflicten kunt oplossen

•

Meta-programma’s: de filters die ons model van de wereld scheppen

•

Miltontaal: de kunst van het vaag zijn

•

Hypnose: een vervolg op de technieken van de NLP Practitioner-opleiding

•

Metaforen en de structuur van helende verhalen

•

Modelleren van strategieën en overtuigingen van experts, zoals de Disney-strategie: hoe Walt Disney zijn
legendarische creativiteit ‘deed’

Wat levert het je op?
De leerdoelen van de NLP Master Practitioner zijn:
•

Voortzetting van je persoonlijke proces door voortschrijdend inzicht in jezelf: diepere onbewuste filters en
sturingsmechanismen

•

Kennismaking en beheersing van vele nieuwe technieken

•

Verdergaande congruentie: meerzicht op jouw persoonlijke missie en het opruimen van beperkende
overtuigingen

•

Meester worden van de materie: in staat zijn de NLP-technieken op anderen toe te passen, onder meer in
een context van coaching en bij het modelleren van andermans expertise

En misschien wel het belangrijkste: dat je tijdens de training en daarna meer plezier en kwaliteit zult beleven
in je werk, je relaties en je privéleven.
Elders een opleiding NLP Practitioner gevolgd? Instroom is mogelijk. Vooraf stemmen we
verwachtingen graag helder met je af.

Opleidingen NLP
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Opleiding tot NLP Trainer
Vrij en ontspannen voor de groep
Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat sommige mensen zo makkelijk en inspirerend voor een
groep staan? Of hoe ze zogenaamde weerstand en moeilijke vragen moeiteloos weten om te buigen?
Zou jij meer zelfvertrouwen en charisma willen hebben als je het woord neemt tijdens bijeenkomsten,
presentaties en voor de groep? Ben je NLP Maser Practitioner en wil je de magie van NLP zelf doorgeven
als internationaal gecertificeerd NLP-trainer? Zou je zelf een training willen leren ontwikkelen? Ontdek dan
wat dit programma, met een kleine groep en twee ervaren trainers, voor jou kan betekenen.

Ontdek de fundamenten van excellent trainerschap
Deze intensieve trainersopleiding brengt je fundamentele methoden bij waar alle effectieve trainingen
wereldwijd op gebaseerd zijn. Als Master Practitioner leer je in zes dagen een NLP-training of presentatie te
ontwikkelen en te geven op een manier die impact heeft op je toehoorders. Je leert jezelf ‘congruent’ en met
zelfvertrouwen te presenteren. Daartoe krijg je allerhande instrumenten aangereikt die je helpen om je
emoties en gedachten de baas te worden, die je soms in de weg staan om vrij en ontspannen te
presenteren. Ook leer je hoe je met gemak kunt omgaan met wat je vroeger bestempelde als 'lastig publiek’,
of onwillige deelnemers. Samen met de andere deelnemers stap je in een roller-coaster van veel
experimenteren en leren (genieten) van fouten maken.

Best practices en onderwerpen
De aanpak is gebaseerd op de succesvolle train-de-trainer formats van alledrie de NLP-grondleggers en de
opleiding Master Entrepreneur van Robert Dilts en behandelt de volgende onderwerpen:
•

Jezelf congruent, met zelfvertrouwen en impact presenteren.

•

Een training of presentatie ontwikkelen en geven die toehoorders intrinsiek motiveert.

•

Omgaan met emoties en gedachten die in de weg staan om vrij en ontspannen te presenteren.

•

Omgaan met wat je vroeger bestempelde als ‘lastig publiek’, onwillige deelnemers of weerstand.

Professioneel én persoonlijk ontwikkelen
Je ontkomt er niet aan: deze trainersopleiding zet aan tot verdere persoonlijke ontwikkeling en het vergroten
van je veerkracht en zelfwaardering. De opzet van het programma biedt ruimschoots gelegenheid je kennis
van NLP-materiaal op te frissen.
Degenen die het certificaat van NLP Trainer willen aanvullen met het Post-HBO Registerdiploma
Trainer van CPION, kunnen in een verkort traject onderdelen volgen van de modulair opgezette
opleiding tot Trainer van BGL. Informeer naar de mogelijkheden.

Opleidingen NLP
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Kwaliteit en betrouwbaarheid
staan bij ons hoog in het vaandel.

Erkenning en keurmerken
BGL beschikt over verschillende erkenningen en keurmerken die de kwaliteit van onze organisatie en
opleidingen waarborgen.

Core NLP
Na succesvolle afronding van een NLP opleiding ontvang je een internationaal
erkend NLP-diploma. Met het diploma NLP Practitioner kun je je kosteloos aansluiten
bij de Fellowship Core NLP. Dit is een non-profit platform waar het pure NLPgedachtegoed wordt omarmd, gedeeld en verspreid.

CEDEO
BGL heeft een Cedeo-erkenning voor zowel de maatwerkactiviteiten als de opleidingen met een open
inschrijving. Cedeo is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources
dienstverleners meet en waarborgt. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend
klanttevredenheidsonderzoek.

NRTO
NRTO is een overkoepelende branchevereniging voor particuliere trainings- en opleidingsbureaus in
Nederland. Het NRTO keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van onze producten en professionaliteit
van onze dienstverlening. Wij hanteren de Algemene voorwaarden consumenten (open inschrijvingen) en
beroep en bedrijf (maatwerktrajecten) en onderschrijven de Gedragscode van de NRTO. Tevens zijn wij als
NRTO-lid aangesloten de Stichting Geschillen Consumentenzaken.

CRKBO
BGL is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBOregister is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen
voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.

Opleidingen NLP
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Trainers
De NLP-opleidingen worden gegeven door de internationaal gecertificeerde NLP Master Trainers
Angélique de Graaff (Cherub) en Paul Flier (Vrije Oogst).
De taalkundige achtergrond en praktische onderwijservaring van Angélique in combinatie met Pauls
technisch-commerciële ervaring als ICT-ondernemer en Lean-specialist staan garant voor een kleurrijk
aanbod van communicatiestijlen en diepgaande kennis. Vanuit een gedeelde voorkeur om NLP bij de bron te
halen, volgende zij intensieve NLP-opleidingen bij de grondleggers van NLP (Richard Bandler, John Grinder,
Frank Pucelic) en invloedrijk eerste generatie NLP-ontwikkelaars (Connirae Andreas, Robert Dits). Beiden
zijn aangesloten bij de NLP Leadership Summit.

Prijzen en data
We vinden het belangrijk het NLP-gedachtegoed wijd te verspreiden en bieden de opleidingen aan
tegen beperkte kosten. Je krijgt hiervoor een zesdaagse opleiding met avondprogramma dat wordt
verzorgd door twee bijzonder ervaren NLP Master Trainers. Ook zorgen we voor de inwendige mens
door gezonde biologische maaltijden te serveren.
De opleidingskosten per opleiding bedragen € 2.250,00.
De gecombineerde opleiding NLP Practitioner/NLP Master Practitioner kost € 4.250,00
De gecombineerde opleiding NLP Practitioner/NLP Master Practitioner/NLP Trainer kost € 6.250,00.
Voor de gecombineerde trajecten is gespreide betaling mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 100,00.
De opleidingen worden meerdere malen per jaar aangeboden. Klik hier voor een recent datumoverzicht.

Opleidingen NLP
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Opleidingslocatie
We hebben ervoor gekozen om onze NLP-opleidingen grotendeels onder te brengen bij Vrije Oogst,
Zomervreugdeweg 3, 7251 NX Vorden.
Het prachtige landgoed van ruim 4 hectare bevindt zich in het Achterhoekse coulissenlandschap onder
Vorden. Met een trainingsruimte van ca. 70m2 en vele bijzondere buitenplekjes in de natuur biedt het een
ideale stimulans voor gezonde en natuurlijke ontwikkeling.
Gezien het intensieve karakter van de opleiding kiezen veel deelnemers ervoor om in (de omgeving van)
Vorden te overnachten. Bij de trainingslocatie zijn vijf eenvoudige eenpersoonskamers en een klein
appartement voor deelnemers beschikbaar. De kosten hiervoor bedragen € 20,00 per nacht, inclusief ontbijt.
In de omgeving zijn ook diverse hotels en B&B’s. Voor de liefhebbers is het in de zomer ook mogelijk om
kosteloos te overnachten in een tentje op het terrein van Vrije Oogst. Wil je meer weten? Bel dan
023-5556755 of stuur een mail naar info@bgl.nl.

Voor degenen die het volgen van een opleiding willen combineren met vakantie op een unieke locatie,
bieden wij onze Venetië-opleidingen aan. Venetië levert de perfecte leeromgeving in een inspireerde stad.
Terwijl je opleiding intens en intensief is, krijg je evengoed genoeg tijd en gelegenheid om te ontspannen en
vermaken in deze prachtige stad en aan het strand. Kijk voor meer informatie over de locatie bij NLP in
Venetië

Opleidingen NLP
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Open dagen
Meerdere keren per jaren organiseren we Open Dagen op verschillende locaties. De open dagen
geven je de gelegenheid om te onderzoeken of onze opleidingen een passende keuze voor je zijn.
Tijdens een open dag maak je kennis met ons en ons opleidingsaanbod. We geven extra informatie over de
opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten, je kunt sfeer proeven, deelnemen aan een
ervaringssessie en eventuele vragen aan ons voorleggen.
Je kunt je aanmelden via de button Open Dagen op onze homepage.

Vergoedingsmogelijkheden
Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven
Kosten voor opleiding gericht op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen recht bestaat op
studiefinanciering zijn in 2020 nog aftrekbaar via de inkomstenbelasting. Studiekosten zijn bv. lesgeld,
studieboeken, examengeld, leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht stelt (met uitzondering van
computerapparatuur als laptops en tablets). Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.
Het vastgestelde maximum bedrag bedraagt € 15.000,00, er geldt een drempel van € 250,00.
Ter vervanging van de aftrek scholingsuitgaven komt er in 2021 een regeling voor scholingsvouchers. Deze
zijn vooral bestemd voor doelgroepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en uit zichzelf minder snel
geneigd zijn om scholing te volgen.

Scholingsovereenkomst met het UWV
Het UWV stelt budgetten beschikbaar voor de financiering van scholingstrajecten voor hun klanten met een
Arbeidsongeschiktheidsuitkering, een Ziektewetuitkering en Werkloosheidsuitkering. Wij hebben een
scholingsovereenkomst met het UWV gesloten, waardoor het mogelijk wordt om een scholing bij ons te
volgen als je tot één van deze doelgroepen behoort. Informeer bij het UWV over de mogelijkheden.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen)
O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om
trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding.
Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte
mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing.

Opleidingen NLP
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Veel gestelde vragen
Heb je vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of
studiemateriaal?
Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Je kunt ook contact met ons opnemen via info@bgl.nl of
(023) 5556755.

Inschrijven
Sluit de opleiding aan bij je verwachtingen, dan kun je je meteen online inschrijven. Vul het
inschrijfformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de e-mail.
Je ontvangt een kopie van deze formulieren op het door jou aangegeven e-mailadres.
Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of je voldoet aan de toelatingscriteria, te weten
opleidingsniveau, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van het inschrijfformulier en de CV
nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met je op.
Accepteren wij jouw inschrijving dan ontvangt je binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. Je kunt
op je inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een
plaats voor je in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met je
opnemen en informeren of je je voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken.
In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor
uw begrip.
Heb je vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen via info@bgl.nl of (023) 5556755.

Opleidingen NLP

terug naar inhoudsopgave

13

BGL & partners i.s.m. Cherub/Vrije Oogst

Over ons
BGL & partners ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze
bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en
ontwikkeltrajecten.
Onze aanpak is praktijkgericht en ervaringsgericht. Theoretische en methodische kennis wordt direct
gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en zelf ervaren. De rode draad binnen onze activiteiten wordt
gevormd door zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het
ontwikkelen van een adequate professionele grondhouding. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze
klanten vormen de basis voor een optimaal leerklimaat.
Al 30 jaar volgen wij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en daarmee
ook de ontwikkelingsbehoeften van mensen en organisaties. Ons aanbod groeit mee met actuele wensen
en behoeften van mensen die zich willen ontplooien en organisaties die zich willen verbeteren. Met onze
jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als
resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en vormen van individuele begeleiding. Daar
waar nodig op maat gemaakt.

Hier staan we voor
Onze visie is dat ontwikkeling de basis vormt voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op
persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te
spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelingsproces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw
omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van
alledag.

Dit maakt ons anders
Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al
onze activiteiten. U vindt ze terug in:
•

een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal;

•

een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief
inspelen op veranderingen mogelijk is;

•

een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van
ongebaande paden en het is een uitdaging om zaken net even anders te benaderen;

•

een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan
resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut.

Wilt u meer weten over BGL, onze visie, aanpak en aanbod? Bel ons gerust: 023 5556755. Of mail
naar info@bgl.nl
Petra Janzweerd
Directeur
Opleidingen NLP
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“Fascinerend en inspirerend,
zeer waardevol,
buitengewoon goede trainers”

bezoek onze website:

www.bgl.nl

Best Guide in Learning
BGL & partners helpt en adviseert mensen en
organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige
wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen,
bedrijfstrainingen en integrale advies- en
ontwikkeltrajecten.
Meer weten over onze visie en aanpak?
Bel (023) 5556755 of mail naar info@bgl.nl
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