George Kinder’s

EVOKE® de life planning adviesmethodiek

praktisch en direct toepasbaar
Met Louis Vollebregt en Thom Boot

…….

Financial Life Planning
De route naar een betekenisvol leven, privé en zakelijk, is eenvoudig:
Geloof in jezelf, maak een plan, wijk er niet van af.
Maar toch….
Daarom willen Life Planners heel precies weten hoe jouw droomleven
eruit ziet. Of je ‘on track’ bent. Waar de schoen wringt.
Want dat is waar Life Planners waarde toevoegen. Wensen in logische
doelen vertalen, obstakels (h)erkennen en aanpakken, gerichte acties
plannen. In ieder Life Plan staat de mens centraal, mentaal, emotioneel,
spiritueel, fysiek en financieel.
Leer met behulp van de EVOKE® Adviesmethodiek hoe je in samenspel
met je cliënten kunt realiseren wat er voor hen werkelijk toe doet.
Hoe jij dat proces eenvoudig, doordacht en impactvol begeleidt.
Hoe je toekomst genereert voor drie partijen: je cliënten, jezelf en je
onderneming.

EVOKE® de training
13 – 18 januari 2019
De training begint op de eerste dag om 17:00 uur
en eindigt op de laatste dag met een lunch tot 13:30 uur

Louis Vollebregt, RLP

Thom Boot, RLP

Investering € 3.550,- | Vroegboek-korting; prijs tot 14 december € 3.050,(Incl. materialen. Exclusief verblijfsarrangement a €425,-. Excl. barconsumpties en btw.
Vroegboek-korting is niet van toepassing indien boeking loopt via dienstverlener of platform)

Aanmelden: www.lifeplanningtrainingen.nl
Vragen of aanvullende informatie
Gewenst?
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, 13 – 18 januari 2019

George Kinder’s

EVOKE®
de life planning adviesmethodiek
praktisch en direct toepasbaar

13 - 18 januari 2019
Opbrengst
•
•

•

•

Ervaren van life planning in ‘de
praktijk’, als planner en als cliënt
Kennis van de meest vernieuwende
methode voor relatiegerichte
(financieel) advisering in de
Nederlandse markt
Inzicht en vaardigheid in het werken
volgens de EVOKE® adviesmethodiek
Praktische, moderne en effectieve
communicatievaardigheden

Kernthema’s
Life Planning geeft fundament en richting aan het hoogst haalbare niveau in
financiële advisering: realisering van wat de cliënt werkelijk wil.
Deze training is geen opleiding in financiële planning. We gaan ervan uit dat het
niveau van de financiële kennis en vaardigheid geborgd wordt door de adviseur zelf.
Binnen deze training leggen we daarom de focus op de bestudering van de eerste
drie fasen van de EVOKE® adviesmethodiek.
Exploration – Exploratie
Het intakegesprek.
Vision – Visie
Het (her)ontdekken en prioriteren van levenswensen.

Obstacles – Obstakels
Het in kaart brengen en opruimen van belemmeringen
Knowledge – Kennis
Het creëren van het financiële levensplan
Execution – Uitvoering
Het uitvoeren van de in het plan genoemde actiepunten
De EVOKE® training is gebaseerd op deze boeken:
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