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Met Louis Vollebregt, Thom Boot en Anita Vollebregt   ……. 

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 
eruitziet. Of je ‘on track’ bent. Waar de schoen wringt.                       Want 
dat is waar Life Planners waarde toevoegen. Wensen in logische doelen 
vertalen, obstakels (h)erkennen en aanpakken, gerichte acties plannen. 
In ieder Life Plan staat de mens centraal, mentaal, emotioneel, 
spiritueel, fysiek en financieel. 

Leer in de praktijk hoe de geleerde EVOKE®-technieken moeten 
worden toegepast om tot ultiem cliënt gerichte advisering te komen.  
Maak het verschil door samen met collega-professionals te 
discussiëren over feitelijke cliëntcontacten. Ontvang 6 maanden lang 
persoonlijke begeleiding om alles op het gebied van Life Planning 
effectief en met veel plezier in de praktijk te brengen.  

Louis Vollebregt, RLP® Thom Boot, RLP® Anita Vollebregt, RLP® 

http://www.lifeplanningtrainingen.nl/
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Opbrengst 

• 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 

• Coaching op de 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. 
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Kernthema’s 

Het Life Planning Mentoraat is het sluitstuk van de opleiding tot geregistreerd Life 
Planner® en vermelding in het internationale register van Life Planners. 

Het mentoraat loopt gedurende 6 maanden en bestaat uit: 

- Persoonlijke begeleiding bij de toepassing van Life Planning bij cliënten 
- Toegang tot het Life Planners Forum waarop u uw cliëntcasus kunt 

bespreken 
- Diverse (online) trainingsdagen waarop geoefend wordt met de techniek 
- Online groepsgesprekken over de praktijktoepassing van EVOKE® 
- Persoonlijke coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling 
- Vast aanspreekpunt voor alle voorkomende praktijkvragen 

Deze training is uitermate geschikt voor professionals uit de financiële sector; 
adviseurs, directies, managementteams en medewerkers van banken en 
verzekeringsmaatschappijen, accountants, vermogensbeheerders, pensioen-
specialisten, geld- en budgetcoaches die de EVOKE®-training hebben gevolgd. 

Het EVOKE® mentoraat is mede gebaseerd op deze boeken: 

http://www.lifeplanningtrainingen.nl/

