Cursus leiderschap voor Life Planners
Persoonlijke groei en de ontwikkeling van je bedrijf lopen vaak samen op. Als je de praktische kanten
van je zaak op orde hebt, kun je behoefte krijgen aan persoonlijke verdieping. Maar het volgende gaat
ook op: wanneer de zaken nog wat stroef lopen, kan werken aan jezelf net die druppel smeerolie zijn
die nodig is om je bedrijf verder te ontwikkelen.
Voor wie?
Ben jij toe aan een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling als Life Planner? Dan is deze
leiderschapscursus geknipt voor jou. De praktische kant van je bedrijf staat op poten of is in
ontwikkeling. Maar je beseft dat verdere zakelijke groei samenhangt met je persoonlijke
ontwikkeling.
De cursus
De leiderschapscursus voor Life Planners bestaat uit 7 cursusdagen en 6 individuele coaching sessies.
We behandelen thema’s die bij life planning veelvuldig terugkomen. Maar dit keer sta jij daarin
centraal. Wie ben jij? Wat betekent dit thema voor jou? Wat ga je ermee doen in je leven? En hoe
verhoud zich dat in relatie tot de Seven stages of money maturity?
Tijdens dit proces is er continu aandacht voor wat jou bezighoudt. Door deze cursus word je nog
vaardiger in het herkennen van patronen van jezelf en je cliënten en je weet deze steeds makkelijker
te verbinden met de Seven stages.
Tijdens de cursusdagen werk je samen met (maximaal 8) collega-Life Planners. Je kijkt regelmatig in
de spiegel en je ontwikkelt je door als Life Planner. Je oefent in het vertalen van je gevoel naar vragen
die je jezelf en je cliënten kunt stellen. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en voor dat wat we met
elkaar beleven. Je onderzoekt je eigen overtuigingen en oordelen tijdens iedere themadag. Dit doe je
door middel van kennisoverdracht, luisteroefeningen en gesprekken.

De thema’s
Tijdens de cursus worden de volgende thema’s behandeld:
Geld, werk, creativiteit, intimiteit/sexualiteit, relaties, persoonlijke ontwikkeling, je bijdrage
aan de samenleving.
Aan het eind van iedere cursusdag heb je inzicht in je eigen gevoelens, opvattingen en
overtuigingen ten aanzien van het betreffende thema. Je hebt handvaten hoe hiermee om te
gaan tijdens de life planning met je cliënten. Je hebt ontdekt hoe je je eigen gevoelens kunt
gebruiken voor het stellen van betekenisvolle vragen aan je cliënten.

Wat levert deze cursus je op?
- Een flinke sprong in je persoonlijke groei
- Door ontwikkeling in je vak van Life Planner
- Meer zelfvertrouwen
- Verdere ontwikkeling van je luistervaardigheid
- Nog meer verbinding met het model van de 7 stages
- Inzicht in je patronen van gevoelens en gedachten ten aanzien van ieder thema
- Je leert hoe het model van de ‘Seven Stages’ toe te passen op andere levensthema’s dan geld

Bij de cursus inbegrepen
- 6 individuele coaching-sessies van 1,5 uur (tussen iedere cursusdag één)
- inspirerende sessies met gastsprekers
- cursusmaterialen
- lekkere lunches

Waar en wanneer?
De cursusdagen worden op de volgende vrijdagen gegeven: 11 september, 30 oktober, 11 december
(2020), 22 januari, 12 maart, 23 april, 11 juni (2021).
De cursusdagen duren van 09.30 tot 17.00 uur.
De cursus vindt plaats in gebouw Zuidpoort, Wassenaarweg 40 in Arnhem-Zuid.

Cursusleider Gabriël Verbeek
Gabriël Verbeek is Life Planner, geldcoach en expert op het gebied van leven en geld. Meer dan 20
jaar heeft hij een goed lopend financieel adviesbureau gehad maar dat was niet waar zijn hart lag.
Zijn hart ligt bij het helpen van mensen die op zoek naar dat wat hun leven betekenis geeft. Voor
Gabriël is er niets mooiers dan het voeren van Life Planning gesprekken. Met zijn eigen cliënten en
met collega Life Planners. In zijn eigen bedrijf heeft Gabriël zoveel voordelen van Life Planning gezien
dat Life Planning wat hem betreft wordt opgenomen in de basisverzekering van de zorg.

Investering:
€ 2.750,- wanneer je je inschrijft vóór 19 juli. Bij inschrijving na 19 juli betaal je € 2.900,-.
Bedragen zijn exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, coaching-sessies, lunches en gastsprekers.
VLPN-leden krijgen € 150,- korting. Gespreide betaling is mogelijk.

Check, deze cursus is iets voor jou als je;
- behoefte voelt om je verder te ontwikkelen;
- een volgende stap wil zetten in je vak als Life Planner;
- jezelf nog beter wil leren kennen en behoefte hebt aan verdieping;
- belemmeringen van jezelf en je cliënten beter wil herkennen;
- een volgende stap wil zetten in je eigen Life Plan.
Heb je nog vragen over deze cursus? Neem dan contact op met Gabriël Verbeek, 06-13112299 (appen
mag ook) of stuur een e-mail naar gabri@lifeplanningatwork.nl.

Aanmeldingsformulier cursus persoonlijke groei voor Life Planners.
Data
11 september, 30 oktober, 11 december (2020), 22 januari, 12 maart, 23 april, 11 juni (2021)
Investering
0 € 2.750,0 ineens
0 per kwartaal € 717,50
0 per maand € 290,- (10 maand)
(Alle bedragen exclusief btw. Inclusief koffie, thee, lunches, materialen, surprise guests, zaalhuur,
coaching-sessies)
0 Ik ben lid van de VLPN en ontvang € 150,- korting

Persoonlijke gegevens
Voornaam

:

Achternaam

:

Correspondentieadres

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Tenaamstelling factuur

:

Factuuradres
(indien afwijkend van
correspondentieadres),

:

Datum en Handtekening :
Dit formulier ingevuld mailen naar: gabri@inspiratieverzekerd.nl. Na aanmelding ontvang je een
bevestigingsbrief met factuur en het programma. Annuleringsregeling: 70% van de totale kosten zijn
verschuldigd bij annulering meer dan 14 en minder dan 28 dagen van tevoren. 100% van de kosten
zijn verschuldigd bij annulering binnen 14 dagen van tevoren. Bij ziekte of calamiteit van de cursist
wordt in onderling overleg de gemiste stof zoveel mogelijk individueel ingehaald. Bij ziekte of
calamiteit van de organisator wordt een nieuwe datum voor de dag vastgesteld.

