
Training Succesvol Creëren 
 
Omschrijving  
Droom jij ook weleens weg over succes? Wil je eigenlijk dingen doen die je 
toch steeds niet doet? Het Centrum voor  Creatieve Wijsheid heeft een methode ontwikkeld 
waarmee je dromen en wensen omzet in werkelijkheid.  In deze 1-daagse trainingsdag leer je hoe je 
eindeloos kunt creëren wat je wilt. Er staat deze dag  een methode centraal die heel effectief is als 
het gaat om creëren: de Succesvol Creëren Methode (SCM). We creëren elke  dag op het werk en 
privé: een beleidsnota, een moeilijk gesprek,  een belangrijke presentatie, een fijne relatie met je 
partner, een nieuwe wending in je werk etc. Maar hoe kunnen we hierin succesvol zijn? Hoe kunnen 
we doorgaan waar we anders stoppen? 
 
NLP 
De kern van onze aanpak is een aangepaste NLP methode (neuro linguïstisch programmeren). Deze 
methode gaat uit van vijf aspecten van onszelf: de dromer, de doener/optimist en de 
criticus/adviseur. Door deze aspecten  uit elkaar te trekken  en ze in de ruimte neer te zetten 
ontstaat een boeiend schouwspel en worden dingen duidelijk. Wat wil de dromer? Wat kan de 
doener daar mee?  Wat zegt de criticus/adviseur en hoe gaan we daar mee om?  Kunnen we de 
criticus ook zien als diegene die voor diepgang en kwaliteit zorgt en dus niet tegenover ons staat 
maar met ons verder wil komen? Geven we onze dromer wel de ruimte? Je verkent alle aspecten aan 
de hand van je eigen leven.  Zo word je je bewust van je eigen patronen en: je komt in actie.   
 
Deze dag is een  inspirerende dag. De uitkomsten worden door jou zelf bepaald, het is jouw droom, 
het is jouw creatie. De trainers reiken de instrumenten aan, en sturen hier en daar wat bij indien 
nodig.  Wij dagen je uit om met een onderwerp aan de gang te gaan dat echt belangrijk voor je is.  
 

 
Voor wie?  
Deze dag is interessant voor iedereen die meer succes wil in het creëren van die 
zaken die belangrijk zijn in je leven. De methode is geschikt voor groepen, voor 
tweetallen, voor coaching en voor individueel gebruik.  

 
 

Resultaten: 
- Kennis van een eenvoudige maar zeer effectieve methode om te creëren. Wat je geleerd 

hebt kun je zelf dagelijks toepassen. 
- Verbeelding van wat je wilt creëren. 
- Concreet plan wat je wilt creëren, wat de mijlpalen zijn, wie je er bij gaat betrekken. 
- Je sterke en zwakke rollen leren kennen.  
- Nieuwe energie, een nieuwe methode  en enthousiasme. 

 

 



Competenties: 
Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt: 

- Scheppen: een opening om steeds weer opnieuw te creëren  
- Verbinding met je passie/je wil/je droom 
- Transitie: omzetting van droom naar realiteit en actie 
- Omgaan met kritiek: kritiek ombuigen naar kwaliteit  

 

Duur en docenten 
De training beslaat 1 dag. De trainer/docent is Etienne Verlaat. 
 

Kosten 
De investering voor deze dag bedraagt voor open inschrijving € 450 per persoon (exclusief BTW), dit 
is inclusief lunch.  De kosten voor in company training bedragen vanaf € 1.600   (exclusief ruimte en 
lunch, 1 docent , maximaal 8 deelnemers). 
       

Aanmelden en meer info:  
Aanmelden kan bij etienne.verlaat@gmail.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Etienne Verlaat, tel: 06 10 88 88 26. Bij voldoende aanmelding wordt met de deelnemers een datum 
vastgesteld. De training vindt plaats in Wageningen of omgeving. 

 
 
Referenties: 
Praktische, inspirerende en verhelderende cursus die je helpt je dromen waar te maken,  
 
Ik vond het superleuk, zo eenvoudig en toepasbaar voor iedereen en het werkt! Onwijs leuk.  
 
Met deze methode leer je te dromen, deze dromen om te zetten in daden en te kijken hoe je om 
kunt gaan met alle bedenkingen die je er bij hebt, maar je niet door te laten weerhouden.  
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