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Life Planning Mastery programma
Een doorlopend programma voor Registered Life Planners
Blijf in contact met Life Planning 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 bent. 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.
Deelnemers aan dit programma hebben de volledige opleiding tot RLP® doorlopen en willen graag hun ervaring en expertise
vergroten door het EVOKE®-proces beter te benutten en stappen te zetten naar een bevredigende Life Planning praktijk.
Door de combinatie van kennis en energie en door andere RLP’s tenminste jaarlijks, maar eventueel zelfs meerdere keren
per jaar, te ontmoeten blijf je in contact en vol energie over Life Planning.
Of Life Planning nu wel of niet al actief gebruikt bij je advisering, dit programma is ontworpen om je bekwaamheid te
verbeteren en het vertrouwen te verhogen op ieder ervaringsniveau.
Oefenen met en discussiëren over EVOKE® voor Klanten en alle geleerde technieken in alle fasen van LP:
•

Exploratie – hoe leg je voor de klant belangrijke onderwerpen bloot die de klant niet noemt?

•

Visie – hoe verander je een droom in iets waar iemand enthousiast van kan worden?

•

Obstakels – hoe kom je van obstakels af?

•

Kennis – hoe houd je de kennis vast / bied je de kennis aan die juist in deze situatie nodig is?

•

Executie – Hoe kom je tot een succesvolle uitvoering van je plannen?

•

Coaching – hoe verhoudt Life Planning zich tot Life Coaching

EVOKE® voor jou en voor je klanten
Tijdens het Mentorraat heb je al ervaren hoe belangrijk het is om de energie te blijven voelen van een groep mensen die
samen vooruitgang boekt. Het gehele programma is zorgvuldig ontworpen waarbij er constant nieuw ontwikkelde methoden
en materialen aan het programma worden toegevoegd. Als je deel neemt aan dit programma heb je het voordeel op de
hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen in onze pioniersomgeving! Dit programma is vooral voor diegenen die
Life Planning actief en professioneel willen toe passen.
Deelnemen aan de Registered Life Planning Community
Het Kinder Institute Life Planning Mastery Programma (LPM) is ontworpen om je op de hoogte te houden van Life Planning in
het algemeen en helpt je om je Life Planning vaardigheden aan te scherpen.
De Life Planning Mastery programma’s die steeds één volle dag duren worden geleid door Louis Vollebregt die in de
afgelopen 13 jaar vrijwel alle internationale EVOKE®-trainingen en mentorschappen buiten Nederland samen met George
Kinder heeft verzorgd. Het is mogelijk dat George Kinder en andere leiders in Financial Life Planning een persoonlijke
bijdrage zullen leveren aan enkele van de LPM-sessies. 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 en je bovendien nieuwe ideeën en ondersteuning geeft die je
helpen om je dromen waar te maken.
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Nadere gegevens:
Kinder Institute Life Planning Mastery programma (actief in de US, Engeland en Nederland)
Bij voldoende belangstelling: Jaarlijks meerdere sessies van één dag in Lunteren (NL) van 9.00u tot 17.00u (Nederlands
gesproken)
Datum voor 2018-Q2 is: 1 juni.
Ochtendsessie gericht op EVOKE®: Je eigen Levensplan volgen en het EVOKE® proces gebruiken met klanten
Middagsessie gericht op intervisie. Effectiviteit, vooruitgang en moeilijke zaken
Eén dag LPM levert 8 uur CEU's (PE-punten) op (dat is de helft van wat je in twee jaar nodig hebt om de RLP®-titel te
continueren)
Extra mogelijkheid: Dagprogramma innerlijk luisteren voor gevorderden
In iedere LPM sessie zal er aandacht zijn voor het verbeteren van je meditatie-vaardigheden, sterkere focus ontwikkelen,
kalmte en vergroten zelfbewustzijn. Wij blijven deelnemers enthousiasmeren en uitdagen om het regelmatig innerlijk luisteren
toe te passen in hun privéleven en in hun werk. Om deze groei verder te ondersteunen biedt het Kinder Institute één keer per
jaar een aparte 1-daagse training in Londen die volledig gewijd is aan deze vorm van meditatie. Bij voldoende belangstelling
is het mogelijk om ook in Nederland een dergelijke dag te organiseren.
Mogelijke onderwerpen voor het ochtendprogramma LPM: EVOKE® met klanten
•
•
•
•
•
•

‘Lighting the torch’ met paren
Smeulende toortsen: hoe te werken met klanten die niet goed aan geven wat ze echt willen
Diagnose onschuldige overtuigingen (Innocent Beliefs)
De O bijeenkomst: hoe kan je om gaan met de moeilijkste obstakels
Gebrek aan uitvoering: flakkerende toorts en omgaan met energiezuigers
Hoe gebruik je de 3 vragen bij zieken, ouderen of gepensioneerden

Mogelijke onderwerpen voor het middagprogramma LPM: Intervisie
•
•
•
•

Ervaringen uitwisselen
Samen kijken naar een casus die speciaal voor deze LPM sessie is voorbereid
Nieuwe inzichten en toepassingsmethoden delen
Algemene vragen over het toepassen van Life Planning

Voorbeeld agendastructuur
Structuur van een LPM ochtendprogramma
1ste uur:

Introductie en oefening innerlijk luisteren

2de uur:

Introductie/demonstratie van een element van EVOKE® (steeds nieuwe inzichten en hulpmiddelen)

3de uur:

EVOKE® oefeningen in de groep of in tweetallen

Afsluiting:

Groepsgesprek; wat kunnen we nog meer gebruiken?

Structuur van een LPM middagprogramma
1ste uur:

Bespreken van lastige LP-situaties uit ieders praktijk of vragen die op het forum gesteld zijn

2de uur:

Bespreken van een casus die voor dit doel ingediend is

3de uur:

Werken in de groep of in tweetallen om te oefenen met de onderwerpen die aan de orde zijn geweest

Afsluiting:

Evaluatie, nieuwe afspraken voor de toekomstige sessies
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Prijs van het Life Planning Mastery programma:
De prijs van één hele dag LPM inclusief lunch is exclusief BTW

€ 325,-

Voor leden van de Vereniging Life Planners Nederland is deze prijs

€ 295,-

Deelnemers kunnen 1 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.
Focus van het Life Planning Mastery programma:
•

Een gemeenschap van Register Life Planners creëren om kennis en ervaring te delen

•

Een actieve leeromgeving aanbieden waarin je je uitgedaagd voelt om je Life Planning-vaardigheden te oefenen en
bij te houden.

•

Gebruik maken van de mogelijkheid om een casus te presenteren en daarmee nieuwe inzichten of advies te
verkrijgen

•

Professioneel en collegiaal advies krijgen over alles met betrekking tot de toepassing van Life Planning

Dit programma geeft je de mogelijkheid om actief betrokken te blijven bij Life Planning, wetend dat er altijd collega’s
zijn waarmee je kunt overleggen. Onderdeel zijn van een gemeenschap van kwalitatief hoogwaardige adviseurs die
er serieus werk van maken om de belangen van de klant voorop te stellen en die geloven dat de relatie met de klant
het belangrijkst is en gefundeerd hoort te zijn op integriteit. Blijf in contact met de kopgroep in het adviesveld!

