
 
 

Geen mens is hetzelfde, dus het pad in leren en ontwikkelen ook niet. Kies wat bij jou
past op het moment dat het jou past.

opleidingsprogramma 2020
OPLEIDINGEN



Ken je dat verlangen? Dat je iets zou willen doen, maar dat het op een of andere manier

nog niet (helemaal) lukt. Of het nou gaat om die promotie, het bereiken van een doel, het

kiezen van een baan of studie, beter communiceren, lekkerder in je vel zitten of het

starten van een eigen bedrijf. Iedereen kan af en toe dat ‘duwtje’ in de rug gebruiken.

Drijfveerkracht is als ‘Pokon voor potentieel’, als het er in zit helpen wij om het er uit te

halen!

 

Missie
Drijfveerkracht (be)staat om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun

volledig potentieel. Met coaching, training en doceren van professionals in het

bedrijfsleven, particulieren en leerlingen/studenten willen wij inspireren tot

groei die bijdraagt aan een optimaal professioneel en privéleven.

Drijfveerkracht voorziet in de behoefte aan inzicht, handvatten, steun en lef die

mensen nodig hebben om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.

 

Met deze brochure willen we je informeren over de verschillende mogelijkheden. Twijfel

je over wat bij je past? Neem gerust contact met ons op!

Groetjes, Eliane

Eigenaar, senior trainer & coach
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your vibe attracts your tribe
Trainers & coaches Drijfveerkracht

samenwerken
Voor maximale impact

Marianne van Alphen
COACH EN TRAINER

Jolanda Jenneskens
COACH EN TRAINER

Judith van Dijck
COACH

Leida Reijmer
COACH

Sanne van Mullekom
COACH, INSTRUCTEUR

Anke Lommen
TRAINER & COACH

Davy Wijnands
PERSONAL TRAINER

DE TRIBE / BLZ. 1



Folder
De folder  van de opleiding of workshop vind je op de website maar kan je

ook aanvragen door een mail te sturen naar info@drijfveerkracht.nl

 

Inschrijven
Op de website onder ‘contact’ kan je je inschrijven voor de opleiding.

 

Data
Kijk voor de planning op de website bij agenda.
 

LEGENDA / BLZ. 2

Persoonlijke groei Professionele groei Trauma verwerken

Emoties hanteren Communiceren Zelfvertrouwen

Zelfinzicht Doelen behalen Liefdesrelaties

Relatie met familieLoopbaan

legenda

- WWW.DRIJFVEERKRACHT.NL - 

Waar dragen de

verschillende workshops

en opleidingen aan bij?

Met deze legenda zie je

de thema's die aan bod

komen.



NLP Communicatie & coaching Practitioner

 

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) helpt je de communicatie met anderen te

verbeteren en vergroot je capaciteit om anderen gunstig te beïnvloeden. Deze opleiding

leert je om het contact met jezelf en anderen te verbeteren door middel van het

beïnvloeden van neurologische processen door de gesproken taal en de taal van het

lichaam. Daarnaast wordt NLP gekenmerkt door een positieve instelling en focus op

succes. 

Opleiding

Ontzettend populaire opleiding die

van binnen naar buiten werk. Leer

meer over hoe jijzelf en anderen

werken, zodat jouw communicatie

verbetert en persoonlijke doelen

worden behaald.

Tijdstip

09.00 - 13.00 (doorgaans op

woensdag of vrijdag, kijk op de site

voor het komende aanbod)

 

Locatie

Well

 

Investering

De kosten van de opleiding bedragen 

€ 1.529 (particulieren vrijgesteld van

BTW en voor bedrijven excl. BTW)

 

Je ontvangt na afronding van de

opleiding (bij voldoende aanwezigheid

en voldoende bij toets/certificering)

een certificaat. Dit certificaat geldt als

een communicatieopleiding (ook te

gebruiken als coachopleiding) en is

een mooie aanvulling op de CV.

 

De basisveronderstellingen

Doelen stellen

Logische niveaus

Submodaliteiten

Ankeren

Taal: metamodel en Milton taalgebruik

Programmeren

Trance en hypnose

Excellent presenteren

Toets en certificering

Inhoud
De opleiding bestaat uit tien tweewekelijkse

bijeenkomsten van 4 uur. Je ontvangt een

reader met benodigde informatie en

werkvormen. Daarbij krijg je eveneens de

kaartenset Resourceful. 

 
Onderwerpen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 
Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in hoe het

menselijk  brein werkt en hoe dit kan worden

gebruikt in het toepassen bij coaching,

management en alle andere situaties waarin

je een positieve invloed op een ander wilt

uitoefenen.

   -veilig leerklimaat-
  - Overal toepasbaar-

  -Betere gesprekken met klanten-
 - Expeditie -

 - Ongedwongen -

NLP PRACTITIONER / BLZ. 3

Bij deze workshop ontvang je de

resourceful basisset t.w.v. € 40,- gratis!



NLP Communicatie & coaching Master

 

Opleiding

Tijdstip

09.00 - 13.00 

 

Locatie

Well

 

Investering

De kosten van de opleiding bedragen 

€ 1.529 (particulieren vrijgesteld van

BTW en voor bedrijven excl. BTW)

 

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de

opleiding een certificaat. Dit certificaat

geldt als een communicatieopleiding

(ook te gebruiken  als coachopleiding)

Inleiding 

Modelleren

Strategieën

Metaprogramma's

 Waarden en overtuigingen

Programmeren 2.0

Timelines

EFT

Hypnose 2.0

Certificering

Inhoud
De opleiding bestaat uit tien

tweewekelijksebijeenkomsten van 4 uur.

Je ontvangt een reader met benodigde

informatie en werkvormen.  

 

Onderwerpen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Doelgroep
Met het 'rijbewijs' van de practitioner heb je

geleerd het voertuig te besturen. Nu ben

 je klaar om daar meer vrijheid in te pakken 

en te doen wat succesvolle NLP-ers in het

verleden hebben gedaan: modelleren.

NLP MASTER / BLZ. 4

"Van fietsen met
zijwieltjes

naar off-road."

De NLP master is toegankelijk voor deelnemers van de NLP practionar opleiding van

Drijfveerkracht. Het is tevens toegankelijk voor anderen met een NLP practionar

certificaat. Deze opleiding is een studie  naar succes en de vertaling daarvan in een

model dat iedereen kan toepassen. Je gaat met het voertuig naar keuze op pad, bepaalt

zelf waar je naar toe gaat en leert het ook weer te maken, waar nodig. De opleiding is

breed inzetbaar, dus niet alleen voor coaching. Je werkt aan modelleren van een

doelcapaciteit van jouw keuze. Dit kan zakelijk of persoonlijk zijn. Vanuit modelleren de

kunst van het stelen, eigen maken en jezelf en mensen  naar een doorbraak brengen!



Het verschil tussen een manager en een

leider, introductie van het model

Pro-actief gedrag

Werken vanuit valse kernen of waarden

Het optimaal formuleren van doelen, het

maken van een levensmissie

Time-management en plannen

Delegeren

De emotionele bankrekening

Het creëren van win-win situaties

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

(empathisch luisteren)

Synergie bij leiderschap 

Inhoud
De opleiding bestaat uit zeven

bijeenkomsten van 2 uur. Je ontvangt een

werkboek met benodigde informatie en

werkvormen, wat het portfolio zal vormen.

Ook ontvang je online materiaal om je te

verdiepen. 

 

Onderwerpen

De zaag scherp houden

 

Doelgroep
Iedereen die zoekt naar het verbeteren van

zichzelf. Ook mensen die in hun persoonlijke

of professionele leven tegenslag hebben

meegemaakt, kunnen steun vinden in de

richtlijnen die het model geeft voor

zelfmanagement

 

Peroonlijk leiderschap

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP / BLZ. 5 

Opleiding

Tijdstip

19.30 - 21.30 uur

 

Locatie

Well

 

Investering

De kosten van de opleiding bedragen 

€ 795 (particulieren vrijgesteld van

BTW en voor bedrijven excl. BTW)

 

Certificaat

Na afronding (met een ingevuld

werkboek), ontvang je een certificaat.

Om leiding te kunnen geven aan de buitenwereld, moet je eerst leiding kunnen geven

aan jezelf. Volgens dit principe formuleerde de Amerikaanse managementgoeroe S.

Covey zeven eigenschappen voor effectieve mensen/leiders. Persoonlijk leiderschap

met haar ‘7 habits’ is een populaire opleiding voor leidinggevenden en allen die zoeken

het beste uit henzelf en anderen te halen. Tijdens de opleiding Persoonlijk leiderschap

ga je met groepsgenoten een intensief en 

diepgaand traject in, gebaseerd op de 

zeven eigenschappen. 



Vooosen met je klant

VOOOSEN MET JE KLANT / BLZ. 6

Opleiding

Inhoud
De opleiding bestaat uit vijf dagen, eens

per maand met elk een eigen thema. Na

iedere dag krijg je praktijk- opdrachten mee

om het geleerde meteen toe te passen. 

 

Onderwerpen
V Dag 1: de impact van de verkoper (je

maakt een SWOT van jezelf als verkoper)

en de kracht van de eerste indruk.

O Dag 2: klanttypes leren onderscheiden

op basis van lichaamsbouw,(lichaams)taal,

gedrag en omgeving.

O Dag 3: verdieping in lichaamstaal lezen

en gespreksvaardigheid om de uitdaging

van de klant te koppelen aan het aanbod. 

O Dag 4: onderlinge chemie, verkopen pas

wanneer de noodzaak gecreëerd is.

S Dag 5: technieken voor het closen,

toepassen van het totale model.

 

Doelgroep
Iedereen die met klanten werkt

 

Tijdstip

9.30 - 16.30 uur

 

Lokatie

Well

 

 

Investering

De kosten van de opleiding bedragen 

€ 1995 (particulieren vrijgesteld van

BTW en voor bedrijven excl. BTW)

 

 

Certificaat

Bij ingeleverde opdrachten in de online

leeromgeving en voldoende

aanwezigheid (minimaal 80%) ontvang

je een certificaat.

Deze unieke en succesvolle opleiding voor het verbeteren van klantrelaties geeft de

deelnemer een kans om de klant te leren lezen. Je gaat zien, horen en begrijpen wat de

klant niet zegt maar wel denkt. Het vooos-model , getraind door Anke en Eliane, geeft je

handvatten om de relatie te behouden en verbeteren. In 2018 werd deze opleiding door de

deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 9!

Inclusief boek en
persoonlijke scan!



Emotionele weerbaarheid

EMOTIONELE WEERBAARHEID / BLZ.  7

Opleiding

De economie van gedrag en doelen

stellen

Het emotie-panorama: zicht op de functie

van emoties en jouw eigen binnenwereld

ReflAction (ervaringsleren): het paard als

spiegel

Kickstart (ervaringsleren):

weerbaarheidsclinic o.b.v. boksen

De zaag scherp houden: methode van

balans uit persoonlijk leiderschap

Terugkommoment: het resultaat

vasthouden

Inhoud
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten

van 2 uur. Je ontvangt een werkboek met

benodigde informatie en werkvormen waarin

inzicht en ervaringen in kunnen worden

bijgehouden.

 

Onderwerpen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Doelgroep
Deze opleiding wordt standaard aangeboden

als alternatief voor een individueel

coachingstraject.

 
 

Locatie

Well

 

Tijdstip

19.30 - 21.30

 

Investering

De kosten van de opleiding bedragen 

€ 360 (particulieren vrijgesteld van BTW

en voor bedrijven excl. BTW). 

 

Certificaat

Na afronding (bij voldoende

aanwezigheid en met een ingevuld

werkboek), ontvang je een certificaat.

 

het vergroten van kennis over hoe de

binnenwereld werkt. 

het aanleren van vaardigheden die je

helpen om tegenslag te hanteren. 

het versterken van het zelfbeeld.

Deze opleiding is gericht op:

In deze opleiding werk je gericht aan

jezelf onder de begeleiding van ervaren

trainers en coaches. Wanneer je er voor

kiest om met een groep te werken aan

gezamenlijke thema's, wordt de kans

van opstaan en zelfs klimmen groter.

 



Emotiepanorama

EMOTIE PANORAMA / BLZ. 8

Workshop

Tijdstip

09.30 - 16.30

 

Locatie

Well

 

Investering

De kosten voor deelname bedragen 

€ 200 (particulieren vrijgesteld van BTW

en voor bedrijven excl. BTW

Je ontvangt ook een reader en bewijs

van deelname.

 

Bij deze workshop ontvang je het emotie-panorama

t.w.v. €49,95 gratis!

Inleiding: over emoties

In deze workshop leer je om de emotionele beleving van jezelf en/of een

gesprekspartner op eenvoudige wijze in beeld te brengen. Je leert hoe je met

het panorama kan werken en hoe je het panorama vervolgens kunt lezen /

analyseren. Het emotie-panorama is een uniek middel, ontwikkeld door

Drijfveerkracht.  Je hebt in principe geen voorervaring nodig in psychologie of

coaching om met dit panorama te werken.

 

De gesprekspartner kiest eenvoudigweg de emoties die hij of zij herkent en

plaats ze vervolgens op een werkmat. In deze workshop van één dag maken

we een reis door de verschillende emoties: wat ze precies betekenen en voor

je doen. Vervolgens ga je aan het werk met jouw eigen panorama en kan je

het panorama van een andere deelnemer begeleiden.

inclusief set!



Systemisch werk basis

SYSTEMISCH WERK BAIS / BLZ. 9

Workshop

Tijdstip

09.30 -16.30 uur

 

Locatie

Well

 

Investering

Kosten voor deelname bedragen € 200

(voor particulieren vrijgesteld van BTW,

voor bedrijven exclusief BTW). 

Je ontvangt ook een reader en bewijs

van deelname.

Bij deze workshop ontvang je een 

gratis opstellingsset

 

Systemisch werk is een methode voor inzicht en heling voor privé en/of

professionele doeleinden. 

 

In deze workshop leer je de basisbeginselen van systemisch werk, zoals

ontwikkeld door NLP-er Bert Hellinger. Je leert het veld te interpreteren, er

mee te werken en hoe je verstrikkingen voor jezelf en anderen zichtbaar kan

maken (met behulp van een opstellingsset) . Ook toepasbaar op organisaties.

De workshop is bestemd voor iedereen die meer wil weten over hoe families

invloed hebben op het eigen gedrag of dat van anderen.

 

 

inclusief set!



Systemisch werk structuur

SYSTEMISCH WERK STRUCTUUR / BLZ.  10

Workshop

Tijdstip

09.00 - 17.00 

 

Locatie

Well

 

Investering

Kosten voor deelname bedragen € 200

(voor particulieren vrijgesteld van BTW,

voor bedrijven exclusief BTW). 

Je ontvangt ook een reader en bewijs

van deelname. 

Bij de workshop ontvang je een unieke set

waarmee je een tafelopstelling binnen een

structuurthema kunt doen.

Systemisch werk is een methode voor inzicht en heling voor privé en/of

professionele doeleinden

 

In deze workshop maak je kennis met de basisbeginselen van de

structuuropstelling: manieren van opstellen, het werken met het veld, voelen

als representant, proceswerk gericht op heling, helende zinnen en

verschillende soorten structuuropstellingen. Het thema van de dag is de

mannelijke en vrouwelijke energie waarvoor een structuuropstelling wordt

gedaan. 

Deze workshop is zowel bestemd voor particulieren die zoeken naar heling en

inzicht, als professionals die anderen hierin begeleiden.

 

 

Tip: volg ook de workshop
systemisch werk basis, bij
voorkeur zelfs als eerste.

inclusief set!



Transactionele analyse

TRANSACTIONELE ANALYSE / BLZ. 11

Workshop

Tijdstip

09.00 - 17.00 

 

Locatie

Well

 

Investering

Kosten voor deelname bedragen € 150

(voor particulieren vrijgesteld van BTW,

voor bedrijven exclusief BTW). 

Je ontvangt ook een reader en bewijs

van deelname.

Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de

persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode

zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste

eeuw.Transactionele analyse kijkt naar:

• Hoe functioneren mensen psychologisch?

• Hoe communiceren mensen en hoe ontstaan storingen? 

• Hoe kunnen beslissingen in de jeugd invloed hebben op gedrag op latere

leeftijd met pijnlijke gevolgen?

Je leert in de ze workshop de theorie, achtergronden en werkvormen die met

de transactionele analyse te maken hebben. Je leert over jouw eigen wijze

van communiceren, wanneer deze uit balans is en wanneer andere deze uit

balans kunnen brengen. Je leert communicatiepatronen herkennen en

ombuigen. De workshop is bestemd voor iedereen die meer wil weten over

hoe families invloed hebben op het eigen gedrag of dat van anderen.  

 


