
Herken je één of meer van de volgende vragen?

•Heb je het gevoel dat je vaak niet begrepen wordt?
•Of merk je dat mensen niet altijd naar jou luisteren?
•Heb je het gevoel dat jouw boodschap niet goed overkomt?
•Word je soms niet gehoord? Hoe overtuigend kom jij over?

Dan is deze reeks van workshops iets voor jou!

Je hebt altijd de keuze om te veranderen. 
De vraag is alleen hoe en wanneer pak je het aan. 

Wat bieden deze workshops jou? 
In een reeks van 4 ochtenden maak ik je meer bewust 
van je tot nu toe niet ontdekte vermogens in 
communicatie. Ik geef je handvatten om jouw 
communicatiekracht te verbeteren. 
Je krijgt inzicht in:   

•effectieve communicatievaardigheden
•hoe je beter kunt afstemmen op je omgeving
•de waarden die voor jou belangrijk zijn in het leven
•hulpbronnen, vaardigheden en jouw kernkwaliteiten
•de betekenissen van jouw emoties 
•je eigen functioneren en denkpatronen. Hierdoor 

worden onbewuste gewoonten bewust en kunnen die 
veranderd of nog beter benut worden.

Deze inzichten leiden tot meer keuzevrijheid en 
daardoor tot een betere kwaliteit van leven. 
Er ontstaat meer samenwerking tussen het bewuste en 
onderbewuste, waardoor wat je wil en wat je doet meer 
in één lijn is.  

persoonlijke ontwikkeling & groei

www.blikbinnenstebuiten.nl
bianca@taapken.nl    T 06-53233119

Verbeter de kracht van jouw 
communicatie!

met behulp van NLP

Voor wie zijn deze workshops?
Deze workshops zijn bedoeld voor mensen die zichzelf 
durven te verkennen. Die willen werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en willen groeien. Dat kan 
zowel zakelijk als privé zijn.

Programma
De workshops zijn een eerste kennismaking met NLP 
(Neuro Linguïstisch Programmeren). Dit vind ik een 
geweldige manier om in je communicatie al je zintuigen 
te gebruiken en de regie te krijgen over je emoties.

De aangereikte kennis ervaar je door te oefenen met 
mede-cursisten. Na elke sessie kun je met een beknopt 
naslagwerk verder in je dagelijkse leven.

Achtergronden over de trainer
Inter- en intrapersoonlijke communicatie is mijn passie. 
Al meer dan 20 jaar ben ik actief in het 
communicatievak en onderzoek (zie www.taapken.nl). 

Eind mei verwacht ik de opleiding NLP (Master) af te 
ronden.  Ik wil graag mijn kennis en ervaring met jullie 
delen. 
 

Data workshops:
Je schrijft in voor in totaal 4 dagdelen van 9.00-12.00 
uur. De data zijn: 7 april, 19 mei, 2 juni en 7 juli.

Locatie:
De workshops vinden plaats in een vertrouwde en 
huiselijke omgeving. 
Adres: Van Rijckevorsellaan 8, 5066 BS Moergestel. 

Inschrijven:
Per mail via: bianca@taapken.nl. 
De kosten voor 4 ochtenden bedragen € 240,-  inclusief 
een eenvoudige maar lekkere lunch na afloop van de 
bijeenkomst.

Wil je meer informatie? Bel mij gerust (06-532.33.119) 
of kijk op: www.blikbinnenstebuiten.nl.
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