George Kinder’s

RLP® Life Planning Mastery programma
een doorlopend programma voor Register Life Planners

Met Louis Vollebregt

…….

Life Planning Mastery
Blijf in contact met je Nederlandse RLP® collega’s en scherp je
vaardigheden aan! Voor Register Life Planners® is dit het programma dat
je wilt volgen als je actief met Life Planning aan de slag wilt. Kom samen
met andere Life Planners om je vaardigheden te verbeteren, je
persoonlijke toorts weer nieuw vuur in te blazen en om een meer
succesvolle Life Planning praktijk te bouwen.
De Life Planning Mastery programma’s die steeds één volle dag duren
worden geleid door Louis Vollebregt die al meer dan 12 jaar vrijwel alle
internationale EVOKE®-trainingen en mentoraten buiten Nederland
samen met George Kinder heeft verzorgd. Het Kinder Instituut is nauw
betrokken bij de structuur en de inhoud van het LPM-programma.
Dus, voeg je bij je collega’s om samen de hoogste kwaliteit Life Planning
gemeenschap te creëren, waar de nieuwste ideeën worden getoetst en
ingevoerd. Nergens anders vind je een groep mensen die jouw visie voor
het bereiken van een bevredigende balans in je werk-privéleven zo
compleet begrijpt. Een groep die je bovendien nieuwe ideeën en
ondersteuning geeft die je helpen om je dromen waar te maken.

EVOKE® de training
9 november 2018

Of Life Planning nu wel of niet al actief gebruikt bij je advisering, dit
Nederlandstalige programma is ontworpen om je bekwaamheid te
verbeteren en het vertrouwen te verhogen op ieder ervaringsniveau.

De training begint om 9:00 uur
en eindigt om 17:00 uur
Means in Progress BV heeft een licentie van het Kinder Institute of
Life Planning voor het geven van deze training. De rechten van het
trainingsmateriaal dat wordt gebruikt in deze training behoren toe
aan het Kinder Institute of Life Planning

Vragen of aanvullende
Informatie gewenst?
Anita Vollebregt
+31 (0)6- 26 240 112

Investering € 325,- | Speciale prijs voor leden van de VLPN € 295,(Incl. materialen en lunch. Excl. barconsumpties en btw.)
Deelnemers kunnen één of meerdere keren per jaar mee doen. De lesdagen staan op zichzelf
en kunnen zonder bezwaar afzonderlijk van elkaar en dus naar eigen behoefte gevolgd
worden.

Aanmelden: www.lifeplanningtrainingen.nl
Organisatie
Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | info@meansinprogress.nl
Locatie en data
Lunteren, 9 november 2018

George Kinder’s

EVOKE®
de life planning adviesmethodiek
praktisch en direct toepasbaar

9 november 2018
Opbrengst
•
•

•

•

Leren, ervaren en bijblijven samen
met je collega life planners
Oefenen met de meest vernieuwende
methode voor relatiegerichte
financiële advisering in de
Nederlandse markt
Vergroten van inzicht en vaardigheden
rondom de EVOKE® adviesmethodiek
8 CEU punten (PE-punten) voor het
prolongeren van de RLP®-titel

Kernthema’s
Dit Life Planning Mastery programma is opgezet naar voorbeeld van het
internationale Mastery programma en behandeld een verdieping van de EVOKE®methode. Waarbij onder meer de volgende vragen aan de orde komen:
Exploration – Exploratie
Hoe leg je voor de klant belangrijke onderwerpen bloot die de klant niet noemt?
Vision – Visie
Hoe verander je een droom in iets waar iemand enthousiast van kan worden?

Obstacles – Obstakels
Hoe komt de klant van zijn/haar obstakels af?
Knowledge – Kennis
Hoe houd je de kennis vast / bied je kennis aan die juist in deze situatie nodig is?
Execution – Uitvoering
Hoe verhoudt Life Planning zich tot Life Coaching?

De Life Planning Mastery training is onder meer gebaseerd op deze boeken:

Vragen of aanvullende
Informatie gewenst?

Aanmelden: www.lifeplanningtrainingen.nl

Anita Vollebregt
+31 (0)6- 26 240 112

Organisatie
Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | info@meansinprogress.nl
Locatie en data
Lunteren, 9 november 2018

