
 

 
TRAIN DE TRAINERSPROGRAMMA  

‘GEEF JE WIJSHEID VLEUGELS’ 

Zet jouw wijsheid om in een ijzersterke training, maak een positieve impact in het 
leven van anderen (en verdien er ook nog eens een leuk extra inkomen mee) 

Diep van binnen weet je het. 

Je hebt een bepaalde vaardigheid die je anderen ook zou willen leren. Je hebt iets 
meegemaakt waar je anderen mee zou kunnen helpen. Je hebt op een bepaald 
vlak ontzettend veel kennis opgedaan wat je zou willen overbrengen. 

Je weet dat je daar anderen mee kunt inspireren. En dat je hun leven mooier, 
leuker of beter kunt maken. 

Maar ja, waar start je? 

Dit programma is speciaal gemaakt voor jou. Om jouw kennis om te zetten in 
ijzersterke trainingen waarmee je serieuze impact maakt in het leven van 
anderen. 

En ons doel is niet om ‘gewone trainers’ op te leiden. Ons doel is om trainers op 
te leiden die impact maken en met hun kennis een positieve ‘ripple-effect’ 
creëren in de wereld. 

Dus dit programma is voor diegene die weten dat ze iets bijzonders hebben én 
dat willen overbrengen om daarmee het leven van anderen te verbeteren. 
 
In deze brochure vind je de inhoud van het programma, de investering, en de 
mogelijkheid om je aan te melden. 
 
  



 

PROGRAMMA INDELING 
 
Fase 1: Nichebepaling 
 
Wat kom je brengen? En voor wie precies? 
 
Dat is de vraag die we in de eerste training centraal stellen. Haarscherp krijgen 
wat jouw propositie is en welk verschil jij kunt maken. We bepalen exact waar 
jouw training over gaat, welk probleem je oplost en welk verschil je gaat maken 
met jouw eigen training. 
 
Maar…. Dit bekent ook keuzes maken. 
 
Waar veel starters zich richten op de massa en aan wie dan ook hun kennis 
willen delen (met als resultaat dat ze geen zaal volkrijgen), kiezen wij voor een 
nichebepaling. En dat is dus preciés wat we als eerste doen; jouw niche bepalen. 
Zodat we zeker weten dat je 1) vanuit passie training gaat geven, 2) dat het 
compleet resoneert met wie jij bent en 3) dat je impact maakt bij de juiste groep. 
 
Onderdelen 

 Scherp krijgen wat jouw unieke onderwerp en bijdrage is 
 Weten wat de exact doelgroep is waar jij de meeste impact kan maken  
 Wat het probleem is (hun ‘living hell’) die jij voor ze gaat oplossen 
 De bijdehante belofte die jij kunt formuleren zodat je ze ook écht helpt 

 
Fase 2: Opbouw eigen training 
 
Hoe lekker is het als je vanaf het begin al gelijk een tastbaar product hebt? Als je 
gelijk in de eerste fase al jouw training hebt ontworpen? 
 
Ze zeggen wel eens ‘Je moet eerst verkopen en dan pas maken’. Ik geloof in 
beide. Je moet eerst iets hebben uitgedacht zodat je voelt dat je iets waardevols 
in je handen hebt. Vervolgens test je of het ook goed in jouw doelgroep valt. 
Zoja; dan ga je het nóg verder uitwerken. 
 
Dus gelijk vanaf de 2e trainingsdag gaan we jouw training ontwerpen. We leren je 
hoe je jouw kennis om kunt zetten in een framework en jouw eigen methode. 
Vervolgens gebruiken we dat als kapstok waar we jouw training aan kunnen 
ophangen. 
 
In deze fase geven we dus daadwerkelijk jouw eigen training(en) creëren. Naast 
de inhoud, de opbouw, en de flow, zorgen we ook voor slimme technieken en 
werkvormen waardoor je niet alleen serieuze transformaties bij jouw doelgroep 
teweegbrengt, maar ook de aandacht continu vasthoudt. 



 

 
Onderdelen 

 Kennisframework / eigen methode 
 Indeling trainingsprogramma (in hoofdlijnen en structuur) 
 Invulling trainingensonderdelen (op basis van kennis, kunde, en ervaring) 
 Toepassing bijzondere werkvormen (om de aandacht te vergroten) 

 
Fase 3: Time management 
 
Hoe ga je om met je tijd? 
 
Waarschijnlijk doe je nog genoeg naast dit programma (werk, hobbies, sport, 
privéverplichtingen, etc). Dus weten hoe je jouw tijd indeelt zodat je het 
maximale uit je tijd haalt is essentieel. 
 
Het is een kwaliteit die zwaar onderschat wordt, maar gelukkig wel te leren is! 
Denk maar eens hoe jouw leven eruit kan zien als je geen enkel keer met het 
gevoel hebt dat het nutteloos is, maar dat je met minimale inspanning 
MIAXIMAAL resultaat haalt. Deze training gaat over optimalisatie van jouw tijd. 
  

 Ideale week-en dagritmiek 
 Hoe je een groter doel kleiner kunt maken  
 Vergroten van focus en verkleining van afleiding 
 De kracht van routines 

 
Fase 4: In de markt zetten 
 
Nu we een sterke training hebben, komt het belangrijkste stuk; jouw training 
‘vermarkten’. Oftewel; het goed in de markt zetten (en precies dat is hetgeen wat 
vaak wordt nagelaten bij andere programma’s) 
 
In deze fase zorgen we ervoor dat je volle zalen gaat trekken doordat je niet 
alleen een ijzersterke propositie (verhaal) hebt, maar dit ook zó naar buiten kunt 
brengen dat het jouw potentiele doelgroep direct aanspreekt. 
 
Je leert welke teksten de aandacht grijpen. Je leert mensen zó te interesseren dat 
ze contact met jou willen opnemen. En je leert zo’n taal spreken dat ze na een 
gesprek met jou direct een training bij je willen volgen.  
 
Onderdelen 

 Propositie van jouw verhaal 
 Heldere marketingstrategie 
 Pakkende titels en killer-copywriting voor jouw eigen brochure 

 



 

Fase 5: Acquisitie 
 
Geen enkele business kan draaien zonder één van de meest essentiële skills te 
leren; acquisitie. 
 
En ja, dat is voor velen ontzettend eng en spannend. We’ve been there. Totdat 
we een manier leerden die niet alleen super effectief is, maar ook acquisitie nog 
eens onwijs leuk maakt! Nooit meer koude acquisitie. Alleen maar warme 
acquisitie vanuit leuke gesprekken. 
 
In deze fases leer je dé strategie waardoor klanten naar jou toe komen in plaats 
van dat jij achter ze aan moet. Je hoeft slechts 20% van sales te weten om 80% 
van de impact te realiseren. Wij leren je die 20%. Vergeet dus koude acquisitie. 
Wij leren je gesprekken voeren waardoor je ELKE lead kunt omzetten in 
betalende klanten. 
 
Onderdelen 

 Funnel-denken voor het bereiken van de juiste klanten 
 Winnende gesprekstechnieken 
 Sales mindset waardoor acquisitie leuk wordt en mensen graag met je 

willen werken 
 

Fase 6: Pilot training 
 
Er is maar één manier om erachter te komen of jouw training werkt; het gaan 
ervaren   
 
In deze fase leren we je alles om jouw 1e pilot training op te zetten voor jouw 
deelnemers. We begeleiden je met al onze tips & tricks. We oefenen met elkaar. 
En we zorgen dat jij optimaal voorbereid bent. 
 
Zodat jij met jouw training niet alleen serieuze impact maakt. Maar ook nog eens 
ontzettend kan genieten van het werk dat jij doet. 
 
Onderdelen 

 Oefenen training 
 Werkvormen en energizers 
 One-minute openers 

 
  



 

Fase 7: Trainersvaardigheden 
 
Het is zover. 

Je staat aan de vooravond om een volwaardig trainer te zijn en mensen te 
inspireren met jouw wijsheid en kennis. Maar in deze fase kun je van alles 
tegenkomen.  

Zo kunnen deelnemers soms eigenwijs zijn. Misschien ervaar je zelfs weerstand. 
En misschien werken sommige strategieën niet zo goed als je dacht. Wat doe je 
dan? 
 
Hoe zorg je ervoor dat je niet emotioneel betrokken raakt, maar krachtig en 
zelfverzekerd blijft staan? Daar gaan we in deze fase op in. Om jouw training en 
jouw als trainer naar een topniveau te brengen. 
 
Op deze laatste trainingsdag gaan we jou klaarstomen met alle technieken zodat 
je vol overtuiging jouw trainingen blijft geven en ze wegblaast met jouw kennis. 
 
Onderdelen 

 Omgaan met weerstand; eigen agenda laten vallen, luisteren, 
doorvragen, samenvatten 

 Op tijd je eigen lijn terugpakken; vasthouden aan het trainingsdoel 
 Liefdevol confronteren 
 Boven de groep uit stijgen en het overzicht bewaren 
 Grounding en non-verbale communicatie technieken 

 
TIJDSINVESTERING 
 
Inhoud: Het programma bestaat uit maandelijks een live-trainingsdag en een 
maandelijkse coachingscall. Je hebt dus 2x per maand een trainingsmoment.  
 
Tijdsperiode: Het programma zal 6 maanden duren 
 
Start programma: 28 maart 2020 
 
Tijdsinvestering: De investering voor de trainingen uit het programma zelf zijn 
zo’n 9 uur per maand. Echter zul je misschien ook bepaalde zaken willen 
uitwerken om échte stappen te maken. Wij bevelen daarom aan om per week 
zo’n 7 a 8 uur vrij te maken. Lukt dat? Dan zit je helemaal goed. 
 
LOCATIE: Haute Cultuurhuis, Langerak (in de buurt van Utrecht) 
 



 

BEGELEIDING 
 
In de trainingen en coachingsgesprekken neem ik je aan de hand mee en co-
creëren we samen jouw training en bouwen we aan jou en jouw merk als 
zelfstandig trainer.  
 
We streven ernaar om jou een ‘micro-celebrity’ in jouw vakgebied te laten 
worden, oftewel; een authoriteit in jouw niche. Zodat iedereen aan jou denkt als 
het gaat om het onderwerp waar jij training in gaat geven. 
 
We denken hierin met je mee, co-creëren samen, en begeleiden je op zo’n 
manier dat je de meeste impact maakt met de minste inspanning.  
 
TEAM VAN EXPERTS 
 
Ik zeg ‘we’ omdat het unieke van dit programma is dat je gedurende de looptijd 
van dit programma – naast mij - gekoppeld wordt aan allerlei experts die je 
helpen op specifieke aandachtsgebieden. Zo zul je bijvoorbeeld coaching en 
ondersteuning krijgen van experts op het gebied van: 
 

 Copywriting en landingspagina’s 
 Social media marketing 
 Verkooptechnieken 
 Krachtige werkvormen 

 
Oftewel; een team van specialisten die jou een boost geven op alle vlakken. 
 
Ons doel is namelijk dat je na 6 maanden jouw eerste betalende groep 
deelnemers hebt met een training die een bijzondere impact maakt. 
 
En daar doen we alles voor. 
 
We nemen regelmatig je voortgang door en kijken samen met de groep en het 
team naar de obstakels waar je tegen aanloopt. We vinden altijd oplossingen die 
bij jou passen in de situatie waar jij je in bevindt. We willen namelijk dat jouw 
weg naar succes zo soepel mogelijk verloopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOOR WIE 
 
Dit is voor jou als je: 
 

 Al een baan hebt, maar graag daarnaast als trainer aan de slag wilt gaan 
 Al zelfstandig trainer bent, maar graag jouw trainingen naar een volgend 

niveau wilt brengen 
 Geen idee hebt waar je training over wilt geven, maar diep van binnen 

voelt dat je dit te doen staat 
 

Belangrijkste voor ons is dat je committed bent. Committed om ervoor te gaan 
en om een positief verschil voor anderen te maken door jouw kennis te delen. 
 
INVESTERING 

 
Het complete programma is €3497 (ex btw). Dit kan in termijnen betalen 
waardoor je €585 per maand betaalt. 
 
VROEGE BESLISSERSKORTING! 
 
Omdat wij de mensen willen belonen die snel durven te beslissen kun je €500 
korting krijgen als je binnen een week beslist. Dat betekent dat het programma 
waarin je 6 maanden begeleid wordt door een team van experts slechts €2997 is! 
 
Voor deze investering heb jij aan het eind een geheel eigen training staan 
waarmee jij een positief verschil maakt in het leven van anderen en verdien jij 
een mooi extra inkomen met hetgeen jij het liefste doet; kennis delen, waarde 
creëren en impact maken. 
 
 
  



 

AANMELDEN 
 
Aanmelden kan via www.degoudenuil.nl/geef-jouw-wijsheid-vleugels of stuur een 
email naar frank@degoudenuil.nl met jouw interesse. 
 
Je ontvangt dan een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan. Dat gesprek is 
bedoeld om al jouw vragen te beantwoorden, maar het belangrijkste van het 
gesprek is dat we kijken of je een goede match bent voor het programma. 
 
"Dit programma heeft me enorm geholpen om handen en voeten te geven aan mijn 
passie. Zo blij dat ik heb losgelaten dat ik het allemaal zelf moest doen. Het 
programma van Frank is ongelooflijk krachtig en de manier van begeleiding is 
onbetaalbaar!” - Marloes Wesselink - 
 
Lijkt het je ook wat?  
 
Meld je dan nu aan voor een gesprek en hopelijk starten we binnenkort met het 
creëren van jouw eigen unieke training! 
 
 
“We are all gifted, but only a few dare to unfold their package” 
 

 


