George Kinder’s

Financial Life Planning EVOKE®

De volledige opleiding tot RLP®
Met Louis Vollebregt, Thom Boot en Anita Vollebregt

…….

Geregistreerd Financial Life Planner
Het Kinder Institute of Life Planning biedt al enkele decennia Life
Planning opleidingen over de gehele wereld.
Means in Progress B.V. is er trots op om deze alom gewaardeerde
cliëntgerichte benadering ook in de financiële sector in Nederland te
mogen aanbieden. Onze trainers zijn door het Kinder Institute opgeleid
en geaccrediteerd en hebben allen een ruime internationale ervaring.
Deze opleiding is uitermate geschikt voor professionals uit de financiële sector;
adviseurs, directies, managementteams en medewerkers van banken en
verzekeringsmaatschappijen, accountants, vermogensbeheerders, pensioenspecialisten, geld- en budgetcoaches.

Uiteraard kunt u de onderdelen van de training ieder apart volgen. Het
biedt voordeel om u vooraf in te schrijven voor de volledige opleiding.
Naast het voordeel dat u zich dan verzekerd weet van een plaats in de
opleidings-onderdelen krijgt u dan ook nog extra Vroegboek-korting.
Door uw inschrijving voor de volledige opleiding verkrijgt u recht om
alle drie de onderdelen te volgen op een moment dat het u schikt.

RLP® de volledige opleiding
2021
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

Louis Vollebregt, RLP®

Anita Vollebregt, RLP®

Thom Boot, RLP®

Investering volledige opleiding tot RLP® € 7.615,(Incl. materialen, excl. verblijfsarrangement a € 445,- en excl. barconsumpties en btw.
Vroegboek-korting is niet van toepassing indien boeking loopt via dienstverlener of platform)

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

Aanmelden: www.lifeplanningtrainingen.nl
Organisatie
Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | info@meansinprogress.nl
Locatie en data
Midden Nederland, 2021
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Ultiem cliëntgericht werken
Registratie in het RLP®-register
Verdiepen van het inzicht in de
emoties rondom geld en de
effecten hiervan op de financiële
planning
Ontwikkelen van het
zelfvertrouwen om de EVOKE®
effectief toe te passen
Persoonlijke ontwikkeling om
authentiek te kunnen zijn in het
contact met de cliënt
Verdiepen van de kennis, met name
van EVOKE®, de Life Planning
adviesmethodiek
Ontwikkelen van mindfulness als
praktische tool binnen het
adviesproces.

Onderdelen van de volledige opleiding
Deze opleiding bestaat uit drie afzonderlijke delen die samen de kwalificatie RLP®
opleveren. Opname in het Internationaal Register van Life Planners maakt u vindbaar
en herkenbaar als Life Planning professional.
De 2-daagse training ’The Seven Stages of Money Maturity’ kan op ieder moment
gevolgd worden en hoeft dus niet het startpunt van de opleiding te zijn. De structuur
van de RLP®-opleiding is als volgt:

De RLP® opleiding is mede gebaseerd op deze boeken:
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