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Mind-matching 
voor de makelaar!
Wanneer een klant anders denkt en doet dan jij, heeft dat invloed op je 
gevoel. Dat vereist controle over je brein en je emotionele systeem. In plaats 
van ruis toe te laten op de communicatie kun je teruggaan naar een stabiele 
basis voor dat ene doel: communiceren op hetzelfde niveau. Zo blijft je 
manier van communiceren en (samen)werken doelgericht, ook in uitdagende 
situaties. 

Ontwikkeld door: KliQ! 'ontwikkelingstrajecten voor de bewuste makelaar‘ door Nick Schmitz en Bart de Louw

Kijk op www.debewustemakelaar.nl 
voor cursusdata of neem direct contact op 
om losse sessies te plannen.

Priijs per dag € 349,-
(exclusief 21% BTW)

info@debewustemakelaar.nl
Nick Schmitz: 06-4103 5537
Bart de Louw: 06-2880 3389

Level 3: Mind-Matching voor de Makelaar!
We richten de aandacht op wat er daadwerkelijk voor je voeten ligt. Daardoor kun je 
beïnvloeden wat te beïnvloeden is en verlies je geen energie aan hoe het zou moeten of 
kunnen zijn. Als voorbeeld nemen we een oordeel. Hierachter zit vaak een kwaliteit van 
jezelf verborgen die je niet voldoende erkent of ziet. We helpen je die te ontdekken en je 
oordelen om te zetten in doelgericht gedrag.

Middels het zelfontwikkelde concept 'de 
Pauzeknop' geven we je gereedschappen 
om je hoofd rustig en helder te maken. 
Zo kun je je emoties regelen en rationeel 
blijven denken en handelen. Je leert 
negativiteit los te laten. Dit maakt je 
gedrag effectiever, geeft een beter 
gevoel en heeft een positief effect op je 
vitaliteit. Met meer rust in je hoofd en in 
je lijf handel je doelbewuster en 
krachtiger. Dat levert tijd en dus geld op 
voor de bewuste makelaar.

Deze cursusdag is, als derde level, onderdeel van de leerlijn De Bewuste Makelaar. Je 
ontvang wederom 6 studie-uren voor de NVM én voor het Vastgoedcert

Houd de KliQ vast


