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Nieuwsflits voor VitalSmarts trainers september 2013 
    
 
 
1. VitalSmarts Benelux en IMK Opleidingen. 
 

 Willeke Kremer en Sander van Eijnsbergen hebben de 
licentie van VitalSmarts overgenomen van IMK Opleidingen. 
Het is een strategische keuze om op deze wijze 100% 
aandacht te kunnen besteden aan de groei in de markt 
rondom de trainingsconcepten Cruciale gesprekken (Crucial 

Conversations) en Beïnvloeden van gedrag (Influencer). Een aantal zaken zijn we nog aan het 
ontwikkelen, zoals een eigen website. Voor nu is IMK nog onze 'host'.  
Wat merk jij hiervan als VitalSmarts trainer? 

 E-mailadres en website voorlopig nog via IMKOpleidingen.nl.  

 Contactpersoon voor trainers: Willeke Kremer. 

 Contactpersoon voor bestellingen lespakketten Crucial Conversations en of Influencer: 
Sander van Eijnsbergen: Sander@imkopleidingen.nl. 

 Ondersteunende processen worden uitgevoerd door Tessa van Dam en Corine Smitt. 

 Facturering geschiedt door VitalSmarts Benelux. 

 Rechtsreeks telefoonnummer VitalSmarts Benelux: 0172 42 34 58 (IMK Opleidingen neemt 
waar bij afwezigheid). Of het mobiele nummer van Willeke Kremer: 06 23 363 012. 

Mocht deze informatie nog vragen oproepen, laat het weten ons weten.  
 

 
2. Het organiseren van terugkomsessies. 

 
Inmiddels zijn er trainers in het netwerk die begonnen zijn met 
terugkomsessies. Wellicht is het goed om daar eens over uit te 
wisselen, om samen ideeën op te doen hoe je zo'n sessie kunt 
inrichten? Behandel je in zo'n sessie bijvoorbeeld  
praktijkvoorbeelden van de deelnemers, of doe je tevens een 
korte herhaling van de theorie, of ga je inzoomen op een 
bedrijfsproblematiek? Willeke stelt voor dat dit op de agenda 
zetten voor de  T-Day.  
 

 
 

3. Laat je inspireren. 
 

17 september 2013 Speciaal voor trainers:  
Webinar Joseph Grenny 'Culture shift'. 
 
Schrijf je in voor de webinar en laat je inspireren door topspreker 
Joseph Grenny. Deelnemen is gratis en als je deelneemt, kun je 
op een eigen tijd gaan luisteren.  Joseph deelt zijn ideeën hoe je 
deelnemers aan de training kunt helpen in hun 
verantwoordelijkheid het geleerde ook echt toe te passen.  
Klik op de link om te registreren:   

“Culture Shift: How to Do More than Just Train Accountability Skills” 

In de toekomst gaat VitalSmarts Benelux ook webinars organiseren. 
 
 
 
 
 

mailto:Sander@imkopleidingen.nl
https://www1.gotomeeting.com/register/139587289
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Nieuwsbrief voor VitalSmarts trainers:'Trainerstalk'. 
'Trainerstalk'. Ontvang jij deze nieuwsbrief van VitalSmarts? Maandelijks wordt je geïnspireerd op 
verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de 'waaromvraag' van cursisten, trainersverhalen uit 
andere organisaties, inzichten op het gebied van cultuur en organisatie, of zomaar een leuke 
trainingsoefening.  
 
 

T-Day. 
 
De jaarlijkse Trainersdag voor Nederlandse en Belgische 
VitalSmarts trainers is nog steeds een groot succes.  
Deze foto was van de laatste T-Day afgelopen voorjaar.  
 
Ben jij er volgend jaar ook (weer) bij?  
Noteer alvast in je agenda: 11 april 2014.  
 
 

Gun jezelf, als trainer, een dag om weer van elkaar te leren en elkaar te inspireren. .  
 
 
4. Te bestellen: Posterformaat Model Crucial Conversations. 
 

Vanaf heden is het vernieuwde CC model op posterformaat te bestellen 
(75 x 60 cm).  De kosten bedragen € 25,--, inclusief verzending in een 
stevige koker, exclusief BTW. 
Hang de poster op een opvallende plek in de organisatie, in de 
trainingszaal, of wellicht boven je bureau? Zo heb je een mooi 
geheugensteuntje tijdens trainingen en gesprekken, en het is een mooie 
hulpmiddel in het leerproces. Een aantal trainers uit ons netwerk heeft 
dit inmiddels gedaan en men krijgt hierop positieve reacties. Het 
bespreekbaar maken van de training en of het model wordt hierdoor ook 
vereenvoudigd.  
 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar: Sander@imkopleidingen.nl. 
 
 
5. Het certificaat. 
Bij een bestelling van lespakketten sluiten wij certificaten bij. De certificaten worden zonder naam 
geleverd. Als trainer kun je het certificaat zelf voorzien van de naam van de cursist. Dit mag 
handgeschreven, maar uiteraard kun je ze ook printen. Per lespakket is één certificaat bijgesloten. 
Mocht je een extra certificaat nodig zijn, zijn deze wel apart te bestellen, maar hier zijn kosten aan 
verbonden. Informeer hiernaar als dit van toepassing mocht zijn.  
 
 
6.  Presentaties in het land en op t.v. 
VitalSmarts Benelux is dit jaar in het hele land voor inspiratiesessies, trainingen en speeches. Het 
grootste event vindt plaats in Utrecht, HR Congres de Performa, op 9 en 10 oktober. We zullen 
daar in totaal 10 inspiratiesessie verzorgen, maar we zijn ook te zien en te horen op het grote 
podium. Willeke is uitgenodigd als Keynotespreker om op beide dagen een presentatie te 
verzorgen. Het onderwerp van de Keynote: 'Vier virussen bedreigen de high performance cultuur'. 
Mocht je zin hebben in een dagje congres, laat het ons weten. Leuk om elkaar te ontmoeten. 
De link naar meer informatie: http://www.performa.nl/u-bent-bezoeker/nieuwe-pagina-2/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.performa.nl/u-bent-bezoeker/nieuwe-pagina-2/


 

3 
 

 
RTL Z Ondernemerszaken. 
VitalSmarts Benelux heeft besloten mee te doen aan het programma 'Ondernemerszaken' op RTL 
Z Dit is een dagelijks programma over ondernemerschap Iedere maand wordt een zakelijk item 
belicht en in de oktober is dit 'Managen anno nu'. Er komt een 2-minuten durend filmpje, waarin we 
vertellen hoe Influencer managers helpt met invloed uitoefenen tijdens veranderprocessen.  
De uitzenddata zijn: 

 Madag   7 okt. 13.20 uur 

 Didag   8 okt. 14.20 uur 

 Woedag  9 okt. 16.20 uur 

 Dodag   10 okt. 10.20 uur 

 Vrijdag   11 okt. 11.20 uur 
 
 
7. Verslag van REACH 2013: Internationaal Trainerscongres VitalSmarts. 
 

5, 6 en 7 augustus heeft REACH plaats gevonden. Mooie 
sprekers, prachtige workshops. Met o.a. als Keynote 
sprekers: Daniel Pink, Joseph Grenny en Martha Swai. 
Martha kreeg de Albert Bandura Award voor haar werk als 
Influencer in Tanzania. Daniel Pink hield een speech over het 
motiveren van mensen en hoe beloning hierin wel of geen 
effect heeft. zijn boek DRIVE (Nederlandse versie 
beschikbaar) is een aanrader. Joseph Grenny beantwoordde 
de vraag in hoeverre je in je eigen familie de vaardigheden 
van Crucial Conversations kunt toepassen. Naast vele andere 

sprekers waren er tal van workshops om in kleine groepen te leren van andere bedrijven: Hoe 
hebben zij Crucial Conversations / Influencer toegepast, hoe ging de ontwikkeling en welk resultaat 
hebben ze bereikt? En er waren tal van workshops gericht op het verbeteren van je 
trainersvaardigheden. Dit jaar mocht ik samen met de Amerikaanse trainster Denise Wolf een 
workshop geven met als titel 'Across Culture training':  hoe geef je training aan verschillende 
culturen. We hebben het 'Lewismodel' gebruikt en de 'SCORE principles'. Mooie simpele tools om 
te gebruiken als trainer. Mocht je de presentatieslides willen ontvangen, hoor ik het graag.  
Tot slot: een ontmoeting met acteur Rick Fitts (ja, de Rick uit CC), was er leuk. Hij won de 
'VitalSmarts Actors Award 2103'. 
REACH is een echte aanrader om vol inspiratie, kennis en toepassingsverhalen weer aan de slag 
te gaan. Het is een investering, maar ook een onvergetelijke ervaring. CC trainer Nico van Kempen 
heeft vorig jaar REACH bijgewoond. Voel je vrij om hem te vragen hoe hij het heeft ervaren. 
Safe the Date: 30 en 31 July 2014, Salt lake City, Utah.  
 
 
8. Jouw input horen wij graag! 
 
We willen graag zoveel mogelijk aansluiten op jouw wensen als VitalSmarts trainer. Zou jij ons 
daarom input willen geven op de volgende vragen? Mail de vragen en antwoorden en wij gaan 
ermee aan de slag.  
 

1. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking? Zijn er zaken waar we specifiek nog 
aandacht aan kunnen besteden om jou als VitalSmarts trainer te ondersteunen? 

2. Als je deelneemt aan een webinar, bijvoorbeeld die van Joseph Grenny op 17 september, 
zou je ons willen laten weten wat voor jou de waarde hiervan was? 

3. Als jij een terugkomsessie hebt georganiseerd horen we graag je ervaring. Zou je dit kort 
kunnen beschrijven?  

 
We kijken uit naar je reactie en wensen je weer heel succes toe met de mooie trainingsmissie. 
Hartelijke groet en tot ziens, 
 
Sander van Eijnsbergen & Willeke Kremer 


