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CATEGORIEËN
Breintraining
Denktechnieken & systeemdenken
Faciliteren, trainen & coachen
Leidinggeven
NLP
Strategie

Breintraining
Mensen samenbrengen
om te ‘lachen zonder
reden’ gewoon omdat
het fijn is om samen te
lachen. Je lacht met
elkaar, niet om elkaar.
Of volg zelf een
opleiding tot
lachyoga animator!

Lees meer

Lees meer

Gebrek aan concentratie lijkt wel een ziekte
te zijn van deze tijd.
Maar wist je dat je jouw
concentratievermogen
grotendeels zelf in
de hand hebt of kan
nemen?
(Her)ontdek je inzichten,
oefen met tips en tricks
en ontmoet gelijkgestemden. Je kan
ervaringen uitwisselen
en dus ook van elkaar
leren.

Lees meer

FULNESS

MIND

CONCENTRATIE

TECHNIEKEN

Trakteer jezelf op een
‘toolbox’ die je later kan
blijven gebruiken, zowel
om je geestelijk welzijn
een boost te geven als
wanneer tegenslagen
op je pad komen.

Lees meer

LEZEN

SNEL

Tips en tricks rond
communicatie, leiderschap, verandering,
enz. delen we tijdens
deze avondsessies. We
gaan aan de slag met
wat jij als deelnemers
zélf aanbrengt, zodat
je na elke sessie met
direct inzetbare vaardigheden vertrekt.

YOGA

LACH

PARLEY

AVONDEN

Je leert opnieuw lezen,
door op een andere
manier je ogen en brein
te gebruiken. Lees
sneller en efficiënter!

Lees meer

Neurolinguïstisch
programmeren
Dit is de meest flexibele
en toch volwaardige NLP Practitioner
opleiding.
We passen de planning
van de 18 sessies in
samen met alle deelnemers. Op die manier
leer je NLP technieken
op jouw eigen tempo.

Lees meer

NLP MASTER

PRACTITIONER FLEX
Je wil graag verderbouwen op je NLP
Practitioner skills en
wil hiervoor een volwaardige NLP Master
Practitioner opleiding
volgen maar in je zoektocht merk je dat die
meestal op momenten
georganiseerd waarop
jij nét niet kan?
Dan kan je deelnemen
aan de NLP Master
Practitioner Flex opleiding!

Lees meer

TRANCE

DEEP

NLP

PRACTITIONER FLEX

Wellicht heb je al eens
gehoord van hypnose,
NLP of andere trance-inductie technieken.
Dat zijn methodes die
mensen gebruiken om
‘trance-states’ op te
wekken.
In tegenstelling tot wat
je ziet in films of op
televisie, zijn voor het
induceren en verdiepen
van trances geen
trucjes nodig zoals

bewegende pendels
of horloges, kristallen
bollen of kaarsen.
Trances ontstaan zó
natuurlijk dat je ze zou
kunnen inleiden en
verdiepen, gewoon
door op een specifieke
manier met mensen om
te gaan en te praten.

Lees meer

Denktechnieken &
Systeemdenken

Deze opleiding leert
je de zaken positief te
benaderen, gelukkig te
zijn en meer succes te
ervaren.

Lees meer

DENKEN

VISUEEL

POSITIEF

Geluk en positivisme
leiden tot meer succes
en versterken zo verder
het geluk.

Leer feiten en data
analyseren en correct
te interpreteren. Leer
de punten verbinden
om op een bevattelijke
manier te synthetiseren.

Lees meer

Lees meer

DENKEN

ANALYTISCH &

Systemen zijn overal
aanwezig. Deze
systemen leren zien en
leren beïnvloeden is een
noodzakelijke vaardigheid voor elke manager
en leidinggevende.

Leer nieuwe technieken
om je strategisch denken aan te scherpen.
Leer denken in meerdere scenario’s om pro’s
en contra’s af te wegen.
Leer in te spelen op
veranderende omstandigheden om je doelen
sneller en effectiever te
bereiken.

SYNTHETISCH
DENKEN

Ben je benieuwd hoe je
je denkvermogen een
boost kan geven? Wil
je sneller en makkelijker
communiceren met
mensen? Visueel denken en communiceren
is sneller en duidelijker.

Lees meer

Lees meer

DENKEN

CREATIEF

Systeemdenken is een
denkwijze die je inzicht
biedt in hoe mensen en
organisaties handelen,
plannen en organiseren.

DENKEN

STRATEGISCH

SYSTEEM

DENKEN

Leer creatiever te zijn,
om te gaan met weerstand en inzicht krijgen
in groepsdynamiek.

Lees meer

Faciliteren, trainen & coachen
Leer workshops te ontwerpen, succesvol te
faciliteren en breng ze
naar een hoger niveau!

Lees meer

Bouw verder op je
basisskills als trainer en
leer met welke werkvormen en technieken je
mensen in het leerproces kan betrekken.

Lees meer

TRANCE

DEEP

TRAIN

DE TRAINER

Lees meer

Leer krachtige technieken voor het openen
en verdiepen van
conversaties.

Lees meer

VAN COCREATIE

FACILITEREN

Leer hoe je mensen
optimaal kan laten
leren, samenwerken en
co-creëren met behulp
van specifieke faciliterings-technieken.

VAN WORKSHOPS

FACILITEREN

FACILITATIE

TECHNIEKEN

Betrek klanten en
andere stakeholders
bij de ontwikkeling
van nieuwe producten
en services of bij het
oplossen van complexe
problematieken.

Lees meer

Strategie
Vooraleer een lead tot
kopen overgaat, zal
hij of zij van de unieke
waarde van je dienst
of product (voor hen!)
overtuigd moeten
raken.

Lees meer

Met systeemdenken
kan je toekomstgerichte
scenario’s ontwikkelen
met behulp van business-simulatiesoftware.
Je leert patronen herkennen die tot ‘waste’
of tot ‘success’ kunnen
leiden.

Lees meer

TO MARKET

PRODUCT

TOEKOMSTGERICHT

Leer hoe bedrijven hun
limieten kunnen overstijgen en succesvoller
worden.

Leid je klanten doorheen je marketing-sales-funnel.

Lees meer

Lees meer

ONDERNEMEN

SALES FUNNEL

MARKETING &

Zoek nieuwe groei
opportuniteiten en krijg
een nieuwe blik op jouw
bestaande business
model. Dankzij een
breed scala aan methodes die jou getoond
worden tijdens deze opleiding, ben je in staat
om een goed business
model op te stellen en
nog veel meer.

PROPOSITIE

WAARDE

INNOVERENDE

BUSINESS
STRATEGIEËN

Hoe breng je je producten op de markt? Welke
stappen zijn essentieel
en wanneer voer je
ze uit?

Lees meer

Leidinggeven

Meetings zijn DE
methode om in teams
& organisaties het
engagement en de
betrokkenheid aan te
wakkeren, de inspraak
te vergroten en de violen gelijk te stemmen.

Lees meer

Lees meer

We kennen het
allemaal, eens per jaar
gebeurt het in elk team:
er wordt een teamcharter opgesteld. Missie,
visie en strategie..
wje kent het wel.

TEAMS

ZELFSTURENDE

INITIATIE OPSTELLEN

VAN EEN
KRACHTIG
TEAMCHARTER

Pik pragmatische inzichten en methodes op
om teams zelfsturend in
te richten.

Lees meer

Lees meer

VAN TEAMS

LEIDEN

Wanneer leidinggevenden coaching dagdagelijks inzetten creëren ze
meer focus, meer moed
en meer veerkracht.
Ze helpen hun team
(en zichzelf) om minder
hard te werken en meer
impact te genereren.

MET IMPACT
EN RESULTAAT

MEETING

COACHEND

LEIDINGGEVEN

Zet je mensen en
teams in beweging naar
gemeenschappelijke
doelen!

Lees meer

Andere
Je wil ‘in controle’ zijn,
je deadlines halen,
de juiste prioriteiten
stellen, ervoor zorgen
dat er geen zaken meer
tussen de mazen van
het net glippen. Maar
je hebt te veel aan je
hoofd; je tank is leeg.
Je voelt je totaal uit
balans, je lichaam en
geest voelen niet als
één geheel…

Lees meer

LEIDERSCHAP

ZELF

TIME

MANAGEMENT

De hedendaagse drukte
en zijn overvolle agenda’s vergen een gericht
denken en handelen om
succesvol alle doelen
en verwachtingen te
kunnen invullen.

Lees meer

OPLEIDINGSAANBOD 2022-2023

OVER UBEON
Het ubeon samenwerkingsverband is met
30 experts actief in België en Nederland.
Onze focus ligt op marktontwikkeling,
organisatieontwikkeling en persoonlijke
ontwikkeling. ubeon begeleidt dagelijks tal
van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Onze integrale, systemische
aanpak zorgt ervoor dat onze klanten hun
ambities kunnen realiseren. Het gevolg?
97% klantentevredenheid.
Wil je meer weten over de opleidingen in
deze brochure of over een programma op
maat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@ubeon.com of het nummer
09/324.16.16. Tot snel!

