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 “WAUW, dat was een geweldige training! Ik heb 

ontzettend veel bijgeleerd en het was op de koop toe 

nog plezant ook! Echt TOP!” 

Dit is het soort feedback dat wij – trainers – willen 

oogsten. 

Een WAUW-effect creëren. Mijn klanten en cursisten 

ECHT iets waardevols bijbrengen en hen bovendien een 

leuke tijd bezorgen. Dat is waar ik het als business 

trainer warm van krijg. Dat is mijn missie. 

En jij? Hoe zit het met jou? Zijn jouw trainingen 

voldoende WAUW? In deze folder vind je 9 tips om van 

jouw trainingen WAUW-trainingen te maken.
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Bij een WAUW-training horen visuals, powerpoints, hand-outs en werkblaadjes die een WAUW- 

effect creëren. En neen, je hoeft hiervoor geen zware investeringen te doen. Op het internet zijn 

tal van gratis en budgetvriendelijke apps te vinden waarmee je jouw visuals een professionele 

look geeft. Deze brochure is er het bewijs van. Als je de juiste software gebruikt, hoef je helemaal 

geen grafisch vormgever te zijn om mooi lesmateriaal te maken. 

Deze brochure is volledig selfmade, gemaakt met een gratis applicatie. Low budget dus en 

bovendien helemaal niet moeilijk of tijdrovend.  

Wat ik kan, kan jij ook! Ik vertel er jou alles over in de Train The Trainer-opleiding.

tip 1
Zorg dat het volledige plaatje klopt 

tip 2
Maak een perfecte “blend” van online en offline  

Wie vandaag nog niet online traint, schuift dit beter niet langer voor zich uit: online trainen zal in 

de toekomst alleen maar aan belang winnen. De voordelen van online trainen zijn dan ook legio. 

Leer vandaag nog hoe je online trainingen (webinars) ontwerpt, hoe je die live uitzendt, hoe je 

kwalitatieve videotrainingen monteert en podcasts (audiotrainingen) maakt. En vooral ook hoe je 

dit alles online publiceert. 

Persoonlijk geloof ik sterk in de combinatie van online en offline (=live trainingsdagen) voor het 

creëren van WAUW-trainingen. Door online en offline op de juiste manier met elkaar te 

combineren, kan je jouw trainingen kwalitatiever, productiever, interactiever en pittiger maken.  

Vandaar dat de Train The Trainer-opleiding van heydays" deze titel kreeg: Schitteren als 

trainer, offline en online! 



Een van de grootste uitdagingen is weggelegd voor de dertigers en veertigers. In tegenstelling 

tot hun jongere collega’s hebben ze IT en het online gebeuren doorgaans niet met de paplepel 

meegekregen. Daarom hebben ze dan ook geen keus: ze moeten mee aan boord stappen van 

de digitale trein, als ze ook in de toekomst nog aan zet willen zijn. 

Ik behoor zelf ook tot deze generatie. Alles wat IT was, heb ik lange tijd verwaarloosd. Tot ik op 

een gegeven moment besefte dat het vijf voor twaalf was. Ondertussen – met een al bij al kleine 

inspanning – zit ik comfortabel aan boord van de digitale trein.  

tip 3
Geen WAUW-training zonder WAUW-trainer  

Wist je dat cursisten zich al in de eerste minuten van jouw training of presentatie een beeld 

vormen van hoe competent je bent als trainer? 

Die perceptie wordt beïnvloed door 6 factoren. Eén ervan is zelfvertrouwen. De mate waarin jij 

zelfvertrouwen uitstraalt, is bepalend voor de mate waarin jij als competent ervaren wordt. 

En zoals je weet “you never have a second chance to make a first impression”. 

Lichaamstaal kan jou helpen om zelfvertrouwen uit te stralen. In de Train The Trainer leer ik jou 

precies hoe je dat doet, maar ik geef je hier al graag een tip.  

Neem regelmatig “de bal” vast tijdens jouw presentatie (zie foto volgende pagina). In deze 

positie zijn de handen 20 à 30 centimeter van elkaar verwijderd en de vingertoppen zijn naar 

elkaar gericht. De “bal vasthouden” is een lichaamshouding die kracht en zelfzekerheid uitstraalt. 

We noemen dit in lichaamstaal dan ook een “power position”. Je moet er maar eens op letten de 

volgende keer dat je een politicus ziet speechen. De kans is groot dat hij/zij af en toe “de bal” 

zal vasthouden.  
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tip 4
Bepaal jouw FOCUS

Sommige trainers geven 101 soorten trainingen. DOE DAT NIET. Durf een duidelijke focus te 

kiezen. Specialiseer je als trainer in 1 of 2 topics en word een expert in dat ene vakgebied. 

 “Als je alles wil zijn voor iedereen, dan ben je niets voor niemand.” 

Je kan pas WAUW-trainingen geven als je door en door vertrouwd bent met het topic en je er ook 

door gepassioneerd bent. Kennis en passie zijn twee essentiële elementen. Zonder gaat het niet. 

  



De dingen veranderen in een razendsnel tempo. En dat geldt ook voor het trainerslandschap. 

Ook de rol van de trainer is de afgelopen jaren enorm veranderd. Een nieuwe rol vraagt om 

nieuwe vaardigheden. En die moet je je eigen maken. 

Zorg er als trainer dus voor dat je mee evolueert met de tijd. Dat je blijft investeren in jezelf en 

jouw persoonlijke ontwikkeling als trainer. 

 “Als je vandaag traint zoals je altijd hebt getraind, dan train je morgen misschien niet 

meer”  

tip 5
Wees nieuwsgierig  

tip 6
Wees geen grijze muis

Als je met trainen je brood wil verdienen, dan heb je er alle belang bij om positief opgemerkt te 

worden. En dat kan op twee manieren: door het geven van WAUW-trainingen (zodat jouw 

cursisten jouw ambassadeurs worden) en door het neerzetten van jouw PERSONAL BRAND. 

 Wees origineel. Wees jezelf. 

En vooral: stop met jezelf te verstoppen. Laat aan de buitenwereld weten dat je bestaat, waar je 

voor staat en wat je waard bent.  



In het verleden was ik een echte workaholic. Ik sloofde mij enorm uit voor mijn klanten en was 

uren in de weer om mijn training voor te bereiden en nadien op te volgen. En ook tijdens de 

training zelf was ik het die stond te trekken en te sleuren. 

De intentie was goed: ik wou mijn cursisten in de watten leggen, ze waar geven voor hun geld. 

Het resultaat stelde echter soms teleur: hoe meer ik me uitsloofde, hoe minder effect mijn training 

had. 

De dag dat ik dit heb ingezien, ben ik mijn trainingen helemaal anders gaan aanpakken. Minder 

arbeidsintensief voor mezelf. En met meer rendement en fun voor de cursisten. 

In de Train The Train leer ik jou met plezier hoe je trainingen ontwerpt met een MAXIMALE impact. 

Onthoud: “the learning is in the doing”. Niet jij, maar wel jouw cursisten moeten aan het 

werk gezet worden. 

tip 7
Wees wat vaker een beetje lui

tip 8
Kies een WAUW-locatie

Een locatie die past bij wat je wil uitstralen. En vooral ook een locatie die het leren aangenaam 

en makkelijk maakt.  

Vanaf de zomer van 2018 zullen onze trainingen en coachings plaatsvinden in het nieuwe 

gebouw van heydays” in de Kapellestraat in Deinze, met zicht op de Leie. 



Als je wil dat mensen met een WAUW-gevoel huiswaarts keren, besteed dan voldoende 

aandacht aan de link tussen de theorie en de praktijk. 

Tussen iets “kennen" en het daadwerkelijk “kunnen” is er vaak een grote kloof. Het is jouw taak als 

trainer om jouw trainingen zo te ontwerpen dat de cursisten het niet alleen “kennen” maar ook 

“kunnen”. En dat liefst op een boeiende manier met oefeningen en cases die onmiddellijk 

aansluiten bij de praktijk van de deelnemers. 

De meeste trainers zijn ooit gestart als trainer, omdat ze kennis hadden van en liefde hadden 

voor hun vak. De meesten hebben evenwel nooit geleerd hoe ze trainingen het best ontwerpen. 

Ook ik pleit schuldig. 

15 jaar lang heb ik bedrijfstrainingen gegeven die - als ik ze beter had ontworpen - zonder enige 

twijfel tot een nog beter resultaat hadden geleid. 

In de Train The Trainer-opleidingen besteden we daarom veel aandacht aan het ontwerpen van 

jouw trainingen, zodat deze een MAXIMALE impact hebben.  

tip 9
Dicht de kloof tussen theorie en praktijk 



Droom je 
van een 
Train The Trainer 
met 
ECHT ALLES  
erop en eraan?



Het trainerslandschap is enorm aan het veranderen.  

Als je vandaag nog altijd traint, zoals je altijd hebt getraind, dan train je morgen misschien niet 

meer. 

Om trainers volledig klaar te stomen voor de toekomst ontwikkelde ik een Train The Trainer met 

ECHT alles erop en eraan.  

Focus van de 
training

Binnen de heydays” Business Trainer Academy werken we met de STER-methode: 

http://www.businesstraineracademy.be/ster-methode.html 

Tijdens de offline en online trainingen van dit traject wordt uitvoerig aandacht besteed aan 

volgende topics:  

Soft Skills 

• De kerncompetenties van de business trainer 

• Trainingen ontwerpen met een maximale impact

• Coöperatief trainen: de kracht van de groep 

• Trainerschap en leiderschap (onder meer: motiverend trainen, succesvol feedback geven, 

omgaan met weerstand of demotivatie, connecteren met uiteenlopende persoonlijkheden, 

competentieniveaus & situationeel leiderschap) 

• Insights Discovery: zelfinzicht en inzicht in de gedragsvoorkeuren en noden van anderen 

• Zelfvertrouwen uitstralen & snel vertrouwen winnen dankzij krachtige lichaamstaal 

• Breinvriendelijk presenteren: presentaties met een maximaal effect 

• Succesvolle transfer van theorie naar praktijk dankzij het 3S-model  



Praktisch

Technieken en Tools 

• Online leren: flipped learning & blended learning 

• Implementeren van online tools en apps in business trainingen 

• Maken van eigen website en/of digitaal platform 

• Webinars ontwerpen en organiseren 

• Diverse nieuwe en vernieuwende werkvormen voor (groeps)intakes, evaluaties, 

herhalingsoefeningen/ankeroefeningen, energizers, ijsbrekers, testen van kennis, … 

Expertise 

Jouw expertise of vakkennis heb jij al in huis. Dat is het vertrekpunt. 

Reflectie 

Leren van en met elkaar staat in de Academy centraal. Doorheen de trajecten observeren en 

evalueren we onszelf en onze collega’s aan de hand van een succes-stappenplan of scorekaart. 

We staan regelmatig stil bij wat al goed gaat en waaraan we nog moeten werken. Zowel tijdens 

de groepssessies als tijdens de individuele sessies.  

De training bestaat uit 3 blokken: 

• A. Het voortraject 

• B. 3 live trainingsdagen 

• C. Het natraject met als afsluiter de terugkomsessie 

Het volledige traject wordt gespreid over 6 maanden.  



A. Het voortraject 

 1. Online Academy 

Als deelnemer aan deze Train The Trainer dien je voorafgaand aan de eerste live trainingsdag 

een aantal videotrainingen aandachtig door te nemen. Deze staan gepubliceerd in de Online 

Academy van heydays”. Dit voorwerk maakt integraal deel uit van het opleidingstraject. Wil je 

een maximaal rendement halen uit de live trainingsdagen, voorzie dan voldoende tijd om dit 

voortraject te doorlopen (minimum 5 uur). 

  

2. Vragenlijst 

Daarnaast zal jou ook gevraagd worden om een voorbereidende online vragenlijst in te vullen. 

 3. Live presentatie 

The learning is in the doing. Daarom vatten we tijdens één van de live trainingsdagen de koe bij 

de horens. Voor dit onderdeel ontvang je een briefing. Deze zal ruim op voorhand aan elk van de 

deelnemers bezorgd worden.  

 B. De kick-off: 3 live trainingsdagen 

De Train The Trainer is een 6 maanden durend groeitraject dat van start gaat met 3 live 

trainingsdagen. In het voorjaar van 2018 worden twee groepen opgestart: een in regio Brugge en 

een in regio Gent. Data groep Brugge: di. 17/04, wo. 18/04 en di. 24/04/2018, telkens van 

09.00 tot 17.00. Data groep Gent: ma. 28/05, di. 29/05 en wo. 30/05/2018. 

's Middags serveren we jou een warme lunch. Eten en drinken hoef je niet mee te brengen. Ook 

schrijfgerief is voorhanden.  

Na 6 maanden vindt een terugkomsessie plaats.



 C. Het natraject 

Na de laatste live trainingsdag (kick-off) zit de training er uiteraard niet op. Je wordt huiswaarts 

gestuurd met heel wat nieuwe bagage, kennis en inzichten, maar ook met uitdagende 

praktijkopdrachten. 

Na de live trainingsdagen (kick-off) heeft iedere deelnemer recht op 2 individuele 

coachingsessies (online of face-to-face @heydays” Deinze). Tijdens deze individuele coaching 

gaan we aan de slag met jouw persoonlijke vraag of uitdaging. Een coachingsessie neemt 1 uur 

in beslag. 

In de 6 maanden volgend op de kick-off kan je bij mij persoonlijk terecht met al jouw vragen. Er 

worden in die periode ook 4 live webinars ingepland (onder meer rond het ontwikkelen van 

jouw eigen digitale platform). De live webinars zijn exclusief voor deelnemers aan de Train The 

Trainer en worden afgesloten met een QA-ronde. 

Voorts heb je gedurende 1 jaar toegang tot de module “Schitteren als trainer, offline en online” 

van de heydays” Online Academy. Daar vind je talrijke videotrainingen, scorekaarten, succes- 

stappenplannen, white papers, downloadfiches en mp3’s die aansluiten bij de behandelde 

thema’s. De online academy staat boordevol waardevolle en direct bruikbare informatie die jij 

nodig hebt om te schitteren als business trainer. Dankzij het online platform kan je deze 

informatie op jouw tempo verwerken.  

Na welgeteld 6 maanden is er een live terugkomsessie voorzien met alle deelnemers. 

# deelnemers

  De groep wordt beperkt tot 8 deelnemers. 



Prijs

De totaalprijs voor het volledige traject bedraagt 2.495 euro, exclusief btw. 

(Bedrag zonder korting kmo-portefeuille). Deze prijs omvat dus: 3 live 

trainingsdagen (inclusief warme lunch), 1 live terugkomsessie, 1 jaar toegang 

tot Online Academy, 2 individuele coachingsessies, 4 exclusieve live webinars & 

6 maanden support. 

Hiervan wordt 40% terugbetaald via de KMO-portefeuille voor kmo’s en 

zelfstandigen in Vlaanderen. Maak je gebruik van deze subsidie dan betaal je 

slechts 1.497 euro + btw. 

Tot 12/01/2018 kan je inschrijven aan een Early Bird Tarief. De bovenvermelde 

tarieven zijn all-intarieven. 

Inschrijven

Voor inschrijvingen en vragen kan je terecht bij Elke Van Parys, elke@heydays.be, 

0497 39 65 02  



Toen ik 8 was, gaf ik al trainingen op het terras van mijn ouders. Mijn poppen waren de leerlingen en 

de behangtafel was de perfecte schoolbank. Wat een fijne herinneringen! 

Als kind vond ik de zomervakantie fantastisch. Elke maandagochtend stond ik ongeduldig te 

wachten op de postbode, want hij had dan altijd een nieuw werkboekje bij. “Vakantievriend” heette 

het. Een klein boekje om kindjes zoals ik tijdens de zomer zoet te houden met oefeningen op 

wiskunde en taal. Nieuw lesmateriaal voor mijn vele poppen dus! De ene dag leerde ik ze rekenen. 

De andere dag was het tijd voor taal. 

Mijn passie voor trainingen geven is op het terras van mijn ouders, tussen mijn poppen ontstaan. Het 

zat toen al in mijn bloed en het is nooit meer verdwenen… 

Daarom train ik vandaag trainers: omdat trainen een prachtjob is en omdat trainen een vak is. 

Een met veel facetten. Krachtige trainers zijn van onschatbare waarde voor onze maatschappij. En 

omdat de maatschappij snel verandert, moet je als trainer mee veranderen. 

“Als je op vandaag traint, zoals je altijd hebt getraind, dan train je morgen misschien niet meer.” 

En dat zou zonde zijn. Zorg dus dat je volledig klaar bent voor het traininggeven van morgen. 

Ik ben hierbij graag jouw gids.  
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Waarom ik doe
wat ik doe

Elke Van Parys


