INSCHRIJFFICHE:
LICHAAMSTAAL TRAINER OPLEIDING
Beste,
Fijn dat je zal deelnemen aan de trajectopleiding tot “LICHAAMSTAAL TRAINER”. In dit
document vind je verdere, praktische informatie met betrekking tot deze opleiding.
Mag ik je vriendelijk vragen om iedere pagina van deze bundel te paraferen en op
de laatste bladzijde jouw handtekening te voorzien? Het ingevulde en ondertekende
document kan je per mail terugsturen naar: dana@impactacademy.be
Ik blijf ter beschikking voor eventuele vragen of opmerkingen.
Vriendelijke groeten,

Dana Ketels

Bedrijfsgegevens van de klant:
Naam firma:
Contact:
Functie:
Adres:

GSM:
E-mail:
BTW-nummer:
Naam deelnemer:

Onze gegevens:
IMPACT ACADEMY
T.a.v. Dana Ketels
Derbylaan 37
8450 Bredene
BTW BE0899 849 796
www.impactacademy.be

FOCUS VAN DE TRAINER-COACH OPLEIDING:
Dankzij deze opleiding bij de Lichaamstaal Expert van Vlaanderen zal je…
• kunnen zien wat iemand voelt of onbewust laat zien (omdat je 101 interpretaties en 7
Micro-Expressies kent)
• je eigen authenticiteit ontdekken en deze krachtiger naar buiten laten zien
• overtuigender en efficiënter communiceren in elk gesprek (omdat je zaken ziet waar
80 % anderen niet van bewust zijn)
• Je Emotionele Intelligentie stijgt met een gemiddelde van 10% (gemeten op 100+
deelnemers met een vergelijking van de METV en MSCEIT test)
• Verkopers die boven het gemiddelde scoren op de micro expressies test, verkopen tot
20% meer producten (onafhankelijk gemeten in o.a. BWM Rome, MYO Italië, GTS
Slovakije en meerdere bedrijven in België)
• Je kan jouw succes in onderhandelingen nauwkeuriger voorspellen
• Tools aangereikt krijgen om jouw persoonlijke communicatie effectiever te maken
• Model aangereikt krijgen om anderen te helpen hun lichaamstaal te transformeren
• Klaar zijn om deze kennis door te geven tijdens lezingen, workshops of trainingen en
andere mensen te inspireren om lichaamstaal als katalysator te gebruiken voor
effectieve communicatie.
Je ontdekt ook de BLINK™ Techniek, ontworpen door het Centrum voor Lichaamstaal
Wie de BLINK™ Techniek kent, blinkt uit in…
• Sales: verkopers die BLINK™ toepassen zijn van 20% tot 85% efficiënter in sales
• Management: managers kunnen via BLINK™ reacties van hun werknemers voorzien,
beter anticiperen op hun noden, meer inzicht verkrijgen in hun engagement en zijn in
staat om efficiënter anderen te sturen in de richting van hun visie
• Coachen: kunnen emoties en gedachten van hun coachee met minstens 80%
zekerheid correct benoemen via BLINK™, zelfs als zegt de coachee geen woord
• Trainers: dankzij BLINK™ kunnen trainers hun deelnemers krachtiger inspireren en
gefascineerd engageren in hun training
• HR verantwoordelijken: kunnen met BLINK™ in 20 minuten een analyse bekomen die
gedetailleerder en sneller to the point komen dan de gemiddelde
persoonlijkheidsassessments
• JIJZELF: jij kan via BLINK™ je persoonlijke- en werkrelaties enorm verbeteren, omdat je
weet wat er in anderen echt omgaat
= Meetbare tools voor meer effectiviteit in werk, onderhandelingen, relaties en dagelijkse
contacten

PRIJS:
Investering in de practitioner: 574 euro, ex BTW
Investering in de master: 818 euro, ex BTW
Investering het traject tot lichaamstaal trainer & coach: 3264, ex BTW
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Ik schrijf mij in voor (kruis aan wat past):
o Practitioner module: 2 dagen: 574 euro, ex BTW
o Master module: 2 dagen: 818 euro, ex BTW
o Trainer-Coach module: 4 dagen en superavond: prijs volledige traject
3264 euro, ex BTW
Wij vragen een voorschot van 300 euro, ex BTW voor de practitioner of 600
euro, ex BTW als je voor de practitioner en master samengaat of 1200 euro,
ex BTW om een plek in de volledige trainer-coach opleiding te garanderen.

PRACTITIONER WEEKEND:
Lichaamstaal Practitioner weekend:
Na dit weekend Lichaamstaal Practitioner™ Opleiding ben je in staat om in
elk gesprek de meeste oprechte emoties en betekenis achter de
lichaamstaal van een persoon te herkennen. Na het afleggen van het
examen krijg je jouw lichaamstaal practitioner certificaat. Je maakt kennis
van de 101 meest gebruikte interpretaties van lichaamstaal en 7 microexpressies voor dagelijkse toepassingen en de basis van de BLINK-techniek.
Kenmerken opleiding:
•

Diepgaande theorie over 101 interpretaties en 7 Micro-Expressies voor dagelijkse
toepassingen

•
•

Praktische analyse van foto’s en filmextracten
Je leert de emoties op iemand zijn gezicht zien via herkenning van bewegingen van de

•

lippen of de ogen (Micro-Expressies)
Analyse van foto’s en filmextracten

•
•

Hoe verborgen intenties en onbewuste informatie achterhalen?
Hoe gebruik je dagelijks de kennis en interpretaties van 101 posities, houdingen en

•

signalen in praktijk?
Intensieve oefeningen om emoties tijdens een gesprek met iemand accuraat te

•

herkennen.
De alchemie van emoties: welke onbewuste krachten drijven en motiveren personen?

•
•

Wat vraag je of vertel je in een gesprek om te geraken waar je wil?
Je leert de basis van de BLINK™ gesprekstechniek (een enorm krachtige manier van
communiceren)
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MASTER WEEKEND:
Inhoud opleiding:
Deze opleiding bouwt verder op de Practitioner opleiding en is bedoeld voor
wie verder en dieper wil graven. We gaan dieper in op de interpretaties.
We verdiepen ook onze kennisvan BLINK-techniek en leren je alle
technieken om als lichaamstaal master in het leven te staan.
Kenmerken opleiding:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedetailleerde analyse van de lichaamstaal van de beste sprekers uit de
geschiedenis
Werking van de hersenen en gevorderde interpretatie van lichaamstaal
Overzicht van 100 van onze wetenschappelijke bronnen en de praktische toepassing in
je dagelijks leven
Intensieve oefeningen om de complexe kennis in praktijk te brengen
Uitgebreide betekenis van lichaamsdelen, tegenstrijdige berichten,
persoonlijkheidsanalyse
Aanleren van de interpretatie van extra 101 lichaamstaal houdingen/bewegingen
Verdieping van analyse van congruentie en incongruentie
Lichaamstaal verbinden met communicatie
De volledige theorie over onze BLINK Gesprekstechniek en praktijkoefeningen
Wij gaan op straat en leren lichaamstaal in de praktijk herkennen en toepassen met
de BLINK-techniek

TRAINER/COACH 4-DAAGSE
:

Inhoud opleiding:
Deze opleiding bouwt verder op de Practitioner en Master opleiding en is
bedoeld voor wie ook aan zijn persoonlijke lichaamstaal en impact wil
werken mensen wil ondersteunen, coachen met krachtige lichaamstaal
transformatie technieken. Ook zeker voor professionals die aan hun pitch
en presentatie kwaliteiten willen werken. Coaches die lichaamstaal willen
inzetten om nog dieper en sneller tot resultaat te komen hebben ook baat
bij deze opleiding. Trainers willen trainen met meer impact, het vertrouwen
en connectie willen verhogen door hun lichaamstaal in te zetten en/of
lichaamstaal aan hun toolbox willen toevoegen krijgen hier alle input en
informatie die nodig is om succesvol als lichaamstaaltrainer aan de slag te
gaan.
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Kenmerken opleiding:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktijkoefening spreken voor publiek voor een geïnteresseerd publiek aan de start van
de opleiding
Analyseren van jouw lichaamstaal met video-fragmenten
Coaching van jouw lichaamstaal
Mindset en lichaamstaal
Lichaamstaal en stress
Aanleren lichaamstaal coaching model om mindset en lichaamstaal sneller te
transformeren
Emoties, lichaamstaal en belemmerde overtuigingen ombuigen
Praktijkoefening: lichaamstaal transformeren van een oefen coachees
Aanleren en inoefenen lichaamstaal tools zoals METV, BLINK, analyses, interpretaties
voor training voor groepen
Overlopen structuur en content mogelijkheden trainingen
Aan de slag met oefeningen voor tijdens jouw trainingen voor jouw doelgroep
Overzicht en ondersteuning van vereisten tot certificatie

Je kan vervolgens Trainer Partner worden en toegang ontvangen tot
materiaal, presentaties, tools, enz. en andere voordelen die je hebt als
partner van het centrum van lichaamstaal. Je bent gecertificeerd als
lichaamstaal coach als je 5 gesprekken hebt gedaan en de feedback en
reflectieformulieren kan voorleggen. Je krijgt jouw certificatie als trainer als
één training voor een publiek met professionals hebt gegeven met 80%
positieve feedback.

TRAINER: DANA KETELS
Dana's diverse training, werk en coaching ervaring zorgt ervoor dat ze haar
klanten op verschillende vlakken kan uitdagen om effectiever met zichzelf
en de ander te gaan communiceren. Ze confronteerde al veel
ondernemers en leidinggevenden met hun non-verbale impact en hielp
hen om in spannende momenten niet in een negatief communicatie
patroon te vervallen.
Naast gecertificeerde coach en lichaamstaal trainer en zaakvoerder van
Impact Academy, is ze hoofdtrainer van het “Centrum voor Lichaamstaal”
en de referentie voor lichaamstaalopleidingen in België. Regelmatig zie je
haar analyses verschijnen in de media waar ze de lichaamstaal van
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politici, beroemdheden en andere mensen doorgrondt. Ze maakt ook deel
uit van het internationaal netwerk van gecertificeerde micro-expressie
trainers en behaalde een Master in een non-verbale communicatie in het
buitenland.
Haar focus ligt op het ontwikkelen van het menselijk potentieel met als
belangrijkste tools: lichaamstaal, EQ, coaching, effectieve en toch
geweldloze communicatie.
Op 25-jarige leeftijd startte ze samen met haar partner Steve Roose “Event
Mosaic”, met nu nog een sterke vertegenwoordiging in België. In de 13 jaar
dat ze aan mee aan het roer stond bij Event Mosaic gaf ze leiding aan een
team mensen en een nog groter team freelancers die nodig waren om de
evenementen in goeie banen te leiden. Ze was mee verantwoordelijk voor
3.500 tevreden bedrijven.
De weg van de teambuilding en events naar coaching liep via haar passie
voor lichaamstaal en emotionele intelligentie. Met haar achtergrond was
de link naar coaching, training en team coaching ook vlug gelegd. Haar
motto is levenslang leren en kennis doorgeven. Ze heeft dan ook uit
professioneel enthousiasme naast lichaamstaal nog veel opleidingen
afgewerkt zoals: NLP master, team coaching, business coaching met nog
verder verdieping in MBTI, DISC, NBI brain scan, non-verbale repertoire
analyse, geweldloze communicatie en EQ.
Haar trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden gegeven
vanuit de praktijk. Dana is een pragmatische doener wat resulteert in
interactieve trainingen met maximale praktijkuitwisseling met en via de
deelnemers. Authenticiteit voor haar zeer belangrijk dus “What you see is
what you get”. Ze houdt van internationale uitdagingen en recent zeilde ze
in anderhalf jaar van België naar Australië met haar gezin. In haar vrije tijd
vind je haar in de natuur of een filmzaal, op een internationaal filmfestival
of werkte ze al mee als producer of executive producer sporadisch mee
aan buitenlands producties. Ze is co-auteur van het boek Destressed dat
in januari 2021 zal verschijnen in de USA.
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PRAKTISCH:
Trainingslocatie:
Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat de training in Ekeren door of
nog een andere locatie in regio Antwerpen. Dit wordt 6 weken voor de
opleiding bevestigd.

Data & tijdstip
Practitioner weekend: zaterdag en zondag 9 en 10 oktober 2020 tussen
9u30 en 17 uur
Master weekend: zaterdag en zondag 23 en 24 oktober 2020 tussen 9u30
en 17 uur
Superavond: woensdagavond 3 november 2020 tussen 18 en 21u30 uur
Lichaamstaal trainer & coach: donderdag 4 tem zondag 7 november 2020
tussen 9u30 en 17 uur
Lunch
Uit onze ervaringen uit het verleden is gebleken dat wij niet altijd kunnen
voldoen aan alle dieet, allergie of andere specifieke eetwensen van de
deelnemers. Wij hebben dus beslist om de lunch open te laten.
Wat breng je mee?
Wij voorzien een cursus en alle andere materialen die nodig zijn om
deze opleiding tot een goed eind te brengen.
Fases:
1) Telefonische intake door Dana Ketels
2) Pre-learning video’s voor de opleiding
3) 8 opleidingsdagen
4) 1 superavond
5) METV training tool voor 1 maand na de opleiding
6) Certificatie tot lichaamstaal mindset coach
7) Certificatie tot lichaamstaal trainer
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8) Ondersteuning waar nodig met het doel op het behalen van het
ceritficaat

Cursusmateriaal:
Cursus- en werkmateriaal wordt ter plaatse voorzien.

DEELNEMERS:
Maximum 15 deelnemers per groep

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Annuleringen:
1 Bij annulering van de deelname aan een coaching- of trainingsprogramma met een looptijd van 1 tot 6
maanden is de klant gerechtigd uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst,
deze te annuleren. De klant is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 350 EUR (excl.
BTW).
2 De deelname aan een workshop, programma, training of coaching met een looptijd van minder dan 1 maand
kan worden geannuleerd tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor de start van de workshop, het programma, de
training of de coaching. De klant is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 300 EUR
(excl. BTW).

Het saldo van het reeds betaalde inschrijvingsgeld onder aftrek van de voormelde

schadevergoeding wordt aan de klant teruggestort.
3 Bij annulering van de deelname aan een workshop, programma, training of coaching met een looptijd van
minder dan 1 maand op minder dan 14 kalenderdagen voor de start van de workshop, het programma, de
training of de coaching, blijft de volledige
Deelname prijs verschuldigd en is geen terugbetaling meer mogelijk. De klant kan zich evenwel steeds laten
vervangen door een andere

deelnemer.

5 Alle annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren of via e-mail.
6 Verplaatsing of annulering van een gepland 1-op-1-coachinggespr Gemiste gesprekken zonder annulering of
verplaatsing kunnen niet van de betalingsverplichtingen van klant.
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De klant:
Voor akkoord

Impact Academy
Voor akkoord

(Datum)
Dana Ketels
Zaakvoerder

(Naam, voornaam en functie) (Handtekening)
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