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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. Helpen om wensen in
logische doelen te vertalen, obstakels (h)erkennen en mogelijk maken
om ze aan te pakken, gerichte acties plannen. In ieder Life Plan staat de
mens centraal, mentaal, emotioneel, spiritueel, fysiek en financieel.
Leer met behulp van de Seven Stages of Money Maturity® over de
verbinding tussen geld en betekenis, willen en kunnen. Ontdek het
systeem van overtuigingen rondom financiële zaken en hoe deze je
planning en resultaten beïnvloeden. Zakelijk en privé. Oefen en zie
hoe je zeer eenvoudig meer rendement kan bieden en ontvangen met
behulp van de Financial Life Planning theorie en praktische methodiek.

Seven Stages of Money Maturity®
de training
11 – 12 februari 2021
De training begint op beide dagen om 09:00 uur
en eindigt op beide dagen om 17:00 uur

Louis Vollebregt, RLP®

Anita Vollebregt, RLP®

Thom Boot, RLP®

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

Investering € 875,-

Vragen of aanvullende
Informatie gewenst?

Aanmelden: www.lifeplanningtrainingen.nl

Anita Vollebregt
+31 (0)6- 26 240 112

(Incl. materialen en Excl. verblijfsarrangement, barconsumpties en btw.)

Organisatie
Means in Progress bv | Horalaan 14 | 6721 KN | Bennekom | info@meansinprogress.nl
Locatie en data
Online, 11-12 februari 2021

George Kinder’s
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Opbrengst
•
•
•
•
•

Inzicht in de emoties rondom geld
en de effecten hiervan op de
financiële planning
Kennis van de Seven Stages of
Money Maturity®, de Life Planning
filosofie
Basiskennis van EVOKE®, de Life
Planning adviesmethodiek
Ervaren van mindfulness als
praktische tool binnen het
adviesproces.
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 de focus op het praktijkgericht bestuderen van de
zeven stadia van financiële volwassenheid. We werken met diverse oefeningen
rondom en vanuit de beproefde EVOKE® adviesmethodiek.
Deze training is uitermate geschikt voor professionals uit de financiële sector;
adviseurs, directies, managementteams en medewerkers van banken en
verzekeringsmaatschappijen, accountants, vermogensbeheerders, pensioenspecialisten, geld- en budgetcoaches.
En ja, ook consumenten en (startende) ondernemers met specifieke interesse in de
relatie tussen geld en betekenis, planning en doelrealisatie, zijn van harte welkom.

De EVOKE® training is gebaseerd op deze boeken:
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