Wat Case 36 in vaardigheden toe-

nemend toevoegt aan jouw eigen
-

zelfinzicht in wisselende emoties en blokkerende factoren

-

emotionele balans in intra- en intermenselijke relaties

-

begrip in het gevoelsleven en gedrag van anderen

-

afstemming en richting geven aan gewenste uitkomsten

-

controle op gezondheid en gedrag

-

versterking van het communicatieve vermogen

-

evenwichtige teamgeest voor maximale prestaties

-

werkzame creativiteit in persoonlijke veranderingsprocessen

-

inzicht op afstemming van eigen waarden en die van anderen

-

flexibiliteit in controle op stemmingen in nieuwe situaties

-

toenemende balans in privé- en werkrelaties

-

vergroting van initiatieven in het leggen van contacten

-

meer kracht in leiderschap

-

vergroting van creativiteit in privé- en zakelijke toepassingen

-

daadkracht in werving, verkoop en management situaties

-

vergroting van creativiteit in productontwikkeling en productieprocessen

-

constructieve beïnvloeding van onbewuste gedragsprocessen

-

versnelde besluitvaardigheden

-

overtuigingskracht in verbale- en nonverbale lichaamstaal

-

blijvend zelfvertrouwen en assertiviteit in gevarieerde contexten

-

hantering van conflict- en stress-situaties

-

daadkrachtige verandering in de richting van privé- of zakelijke wensen

-

aandachtspunten en valkuilen in de huidige situatie worden leermeesters

-

relationeel, economisch, spiritueel, fysiek, financiëel, carrière-gericht voor

Voor privé- en zakelijk verruimend denkvermogen
met e e n optimaliserend effect in emotiebeheer,
gewenst gedrag en onmiddellijk stuurbare resultaten.

de toekomst die je toekomt

Voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, justitie, gemeentes, bedrijfsleven
en gezondheidszorg, , instellingen, alsmede voor ondernemende en vooruitstrevende
communicatief geïnteresseerden, coaches, eerder opgeleiden en vakgenoten!
Voor info over individuele gesprekken, specificaties van trainingen, data,
locaties, intakes incompany en inschrijvingen: www.hoenderdos.org
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2-Daagse Introductie Training

voor ondernemende en vooruitstrevende
communicatief geïnteresseerden, eerder
opgeleiden, personeelsbetrokkenen en alle
vakgenoten met behoefte aan bijscholing.

MEEST RECENTE WETENSCHAPPELIJKE VERFIJNINGEN IN COMMUNICATIE EN TOEPASSINGEN

Wat Case 36 in vaardigheden toenemend
aan
jouw eigen persoonlijkheid:
de pionier toevoegt
die wederom blijft
vernieuwen

Henk Hoenderdos,

Zijn ervaring en betekenis voor therapeutisch
Nederland als eerste internationaal
gecertificeerde NLP-er in Europa is van
historische waarde. Hij is hierdoor mede de
pionier in de grondlegging van adequate
vak-opleidingen en de werkzaamheid van de
huidige beroepsverenigingen.
Steeds zelf nog actief in de eigen praktijk;
nu met de aanvullende toepassingen van
de uitgekristalliseerde 35-jarige kennis die
hij aan de nieuwe wereld van coaching en
hulpverlening op veler verzoek blijft doceren.

In 35 jaar van bewust naar onbewust succes
In zijn recente 4e uitgave ‘Case 36, the nlp-(r)evolution’, wordt 35 jaar kennis
en ervaring als werkboek vervat. Het resultaat van ontwikkelend werken voor
justitie met effectieve verhoortechnieken, onderwijs, zorgsector en bedrijfsleven
(MKB). Hiermee zijn trainingsprogromma’s, coaching- en hulpverleningstrajecten
af te stemmen op de individuele doelplannen binnen de genoemde doelgroepen.
Doelgericht aangestuurd door 13 onderzoekstrajecten/testen via het internet of
‘incompany’, waarmee een effectieve basis wordt gelegd voor een versneld en
doelgericht resultaat in persoonlijk functioneren. Voor onafhankelijke hulpverleners,
coaches en personeelsfunctionarissen kunnen de testen en de verslaggeving
daarvan, individueel betaalbaar worden ingezet voor nog meer effectiviteit in hun
praktijk. Case 36, een totaal aanpak, waarmee ‘heel de mens’ tot ontwikkeling wordt
gebracht. Dus niet alleen de intellectuele, logische en analytische vermogens, maar
ook de gevoelsmatige, intuïtieve en creatieve kant.

Van casuïstiek naar pragmatiek
Zijn vroegere opleidingen Practitioner, Master
Practitioner en 3-jaarse vakopleiding tot
hypnotherapeut, krijgen nu door het
Case 36-concept een eigentijdse toegevoegde
waarde. Het 30 dagen studieplan heeft een
nog ongekende betekenis voor het succesvol
functioneren van werknemers in alle lagen van
het bedrijfsleven. Er kan hiermee voor iedere
communicatief geïnteresseerde, na een intake,
een trainingsselectie worden samengesteld
die wordt afgestemd op de individuele
bijscholingsbehoefte.
De inzichten van Case 36 kunnen met een
trainingsselectie voor de bestaande praktijken
van therapeutische hulpverleners eveneens
worden afgestemd op de benodigde aanvulling
voor de voor hen hernieuwde vastgestelde
regelgeving anno 2010. Dit binnen de nieuwe
criteria die de zorgverzekeraars stellen. Henk
Hoenderdos is daarmee de catalysator tussen
de wereld van therapeutische communicatie
enerzijds en de zorgverzekeraars met
hun nieuwe eisen die aan therapeutische
hulpverleners worden gesteld.

www.hoenderdos.org

Case 36, de basis van inzichtelijke identiteitscreatie
in trainingen, coaching en hulpverlening, door o.a. het
vooraf testen van denkstijlen
Wie heeft er geen behoefte aan snel te begrijpen hoe men zelf in elkaar zit? En hoe
men beter kan omgaan met wisselende emoties en blokkerende factoren?
Om zowel privé- als in de werkomgeving beter te kunnen gedijen, wil men
daarom niet alleen werken aan persoonlijke groei. Ook in de relationele sfeer en in
teamverband wil men optimaal kunnen functioneren. Dit niet alleen ten behoeve
van de versterking van de eigen persoonlijkheid in een evenwichtig privéleven,
maar ook om te kunnen bijdragen aan de van hen verlangde bedrijfseconomische
resultaten. Start daarom nu de betekenis van de ontdekkingsreis naar jezelf.
Case 36 biedt hiervoor de verfijningen met 13 contextgerichte testen. Dit door
het meten van denkstijlen, herleid uit metaprogramma’s, sorteerstijlen en
sorteergebieden. Zonder enige voorkennis en/of communicatieve opleiding van
de proefpersoon kan daarmee betaalbaar via het internet of ‘incompany’ versneld
inzicht worden gegeven in de eigen aandachts- en verbeterpunten; verduidelijkt
in een volledige rapportage. Dit leidt tot de in deze tijd zo benodigde afstemming
op kwalitatieve verbeteringen; op individueel-, groeps-, organisatie-, product- en
klantniveau!
Want op basis van de testresultaten kan men persoonlijk of bedrijfsmatig de
kwaliteit en efficiëntie van communicatie, het emotie- en gedragsbeheer laten
voeren naar gewenste uitkomsten in individueel en/of groepsfunctioneren. Mede
doordat men niet alleen inzicht krijgt in zijn eigen manier van denken, maar
gelijktijdig hierdoor in het denkpatroon van anderen.
Dat resulteert in een betere afstemming op zichzelf en de mensen waarmee
men samen met een goed gevoel, privé en zakelijk, een prettige relatie wenst te
onderhouden voor de stimulering van de gewenste gezamenlijke uitkomsten... Een
follow up met de tweedaagse training zorgen voor een volledige begrip hiervan en
is de eerste stap voor jouw toekomst die je toekomt.

De resultaten van Case 36 volgens de laatste
stand der wetenschap
Betrouwbare testen ondersteund met een werkboek en
trainingen die de effectiviteit in doelplannen voor het
individueel en groepsbelang blijven stimuleren
De NLP-er claimt als vanouds: “Wat iemand
in deze wereld kan, kan een ander leren”.
Met Case 36 leer je bovendien nog meer van
jezelf...! Het laat je zien waar je nu bent én
waar je naar toegroeit. De resultaten van de
testen tonen je capaciteiten en talenten. Dit
binnen de omgevingsfactoren van je privé en/
of werkomstandigheden. Daardoor kun je jezelf
en anderen gaan geven wat er gevraagd wordt.
Zowel emotioneel als op gedragsniveau.
De resultaten van het onderzoek geven je
de tools en leren je de vaardigheden om het
heft in eigen handen te nemen. De kwaliteit
van je leven wordt bepaald door de stimulans
van gerichte actie die je hierdoor kunt blijven
ondernemen. Zowel op bewust- als onbewuste
niveau worden de hierdoor verkregen inzichten
deel van je persoonlijkheid; ten goede van de
omgeving waarvoor dit verlangd wordt.

