
Voor wie?   Voor iedereen die meer met het Influencer 
concept wil doen binnen zijn of haar eigen organisatie. 
Uw functie of achtergrond is niet relevant. Belangrijk is 
dat u voor groepen kunt staan en ervaart dat uw collega’s 
uw mening respecteren. U bent daarmee een informele 
leider met invloed binnen uw organisatie. Voordat u 
aan de tweedaagse Trainersopleiding mag deelnemen 
dient u de reguliere training van 2 dagen bij een Master 
 Trainer te hebben gevolgd. In de praktijk zien we dat 
deelnemers de training vaak weer opnieuw volgen,met 
direct aansluitend de Trainersopleiding. U heeft dan een  
traject van 4 dagen, geheel gericht op het behalen van 
uw trainerscertificaat. 

Wanneer u de training Beïnvloeden van gedrag heeft gevolgd, heeft u  ervaren welke 
impact dit heeft op u zelf, uw team en uw organisatie als geheel. Door aansluitend de 
Trainers opleiding te volgen kunt u nog beter invloed uitoefenen op positieve verande-
ring en betere resultaten binnen uw organisatie, omdat u als trainer de methodiek aan 
uw collega’s kunt overdragen. Deze Trainersopleiding is geschikt voor iedere informele 
leider binnen de organisatie. 

Wat leer ik?     U leert hoe u een groep kunt faciliteren 
bij het leren toepassen van het Influencer concept en 
model. Daarnaast leert u ook technieken en het werken 
met het trainersmateriaal, inclusief de hulpmiddelen 
zoals oefeningen en video voorbeelden. U leert om uw 
collega’s in beweging te krijgen en om te gaan met 
moeilijke gesprekken. U leert hoe u een cursusgroep 
een interactieve ervaring laat beleven, compleet met 
video voorbeelden, inzichtelijke oefeningen en levendige 
 discussies met een programma dat is ontwikkeld voor 
het behalen van de echte resultaten.

Uniek intern trainersconcept 
Aanvullende Trainersopleiding van 2 dagen

Beïnvloeden van gedrag™

Trainersopleiding



Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 1.650,- 
Tariefsopbouw:  lesgeld € 1.035,- / trainer toolkit € 525,- /
locatiekosten € 90,-.
Alle bedragen zijn exclusief btw. Indien gewenst kunt  
u overnachting, ontbijt en diner zelf boeken bij de 
accommodatie.

U kunt alleen inschrijven indien de training Beïnvloeden 
van gedrag al gevolgd is bij een Master Trainer.
De training Beïnvloeden van gedrag wordt altijd voor-
afgaand aan de Trainersopleiding ingepland. Indien u de 
training al  eerder gevolgd heeft en graag wilt herhalen 
als warming-up, of als u eerder niet door een Master 
Trainer bent getraind, kunt u de training  herhalen.  
U maakt dan gebruik van onze ‘ongelimiteerd herhalen’ 
regeling en bent voor de training alleen de accommodatie- 
en catering kosten verschuldigd.

Wat heeft mijn organisatie eraan? 
Naast het kostenvoordeel ten opzichte van incompany-
trainingen, is door onderzoek aangetoond dat interne 
trainers meer invloed hebben op positieve gedrags-
veranderingen in de eigen organisatie.

Werkwijze en voorwaarden
Nadat de Trainersopleiding met goed gevolg is afgerond 
heeft u het recht om uitsluitend binnen uw eigen orga-
nisatie groepen te mogen trainen en coachen. Dit wordt 
vastgelegd in een trainersovereenkomst. Na 3 groepen 
met een goede score getraind te hebben bent u officieel 
gecertificeerd trainer. Voor iedere deelnemer die u gaat 
trainen bestelt u een compleet lespakket ter waarde van 
€ 195,- bij VitalSmarts Benelux. Tevens heeft u daarvoor 
het recht omgebruik temaken van een grote bron aan  
informatie en trainershulpmiddelen op de Engelstalige 
‘Trainerszone’. Uiteraard kunt u ook alle hulp van 
VitalSmarts Benelux verwachten.

Wie is mijn trainer?   Deze Trainersopleiding staat 
onder leiding van een Influencer Master Trainer, die zelf 
in Amerika intensief is opgeleid en gecoacht door de 
grondleggers van het concept.

Programma

• Het afnemen van een cognitief assessment: een kennis
toets over alle belangrijke principes van Influencer

• De 8 belangrijkste trainingsvaardigheden: 
onder andere vertelvaardigheden, gebruik video
fragmenten, overgangen maken en verbanden 
 leggen, vragen stellen en beantwoorden

• Het begeleiden van oefeningen en opdrachten
• Omgaan met sceptische reacties

• Het gebruik van de technische middelen
• Effectief omgaan met de leermiddelen en 

 trainersmaterialen
• Het geven van verschillende korte presentaties
• Praktijkassessment: het geven van een mini training
• Het ontvangen van feedback
• Het geven van professionele trainersfeedback
• Vragen die er spelen bij de startende trainer

>> Meld u aan via www.VitalSmarts.nl  

Reserveer meteen uw plaats met één 
telefoontje naar 0172 - 42 24 58
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Trainersopleiding Cruciale gesprekken™ 

Zie ons volledige programma 

op www.VitalSmarts.nl
O O K  I N C O M P A N Y !

 wij maken deze training
 effectief voor uw team op maat




