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De vaktraining IMAGE is een van de hoofdvakken voor Image Consultants.  

Image Consultants zijn professionals die advies geven over de persoonlijke 

communicatie van mensen, onder andere via hun uiterlijk en gedrag.  

 

Ook jij kunt Image Consultant worden 
Met de vaktraining IMAGE ben je op de goede weg. 

Vaktraining 

ImageImageImageImage    
 

Hoofdvak voor Image Consultants 

 

Leer IMAGO ADVIES geven  

en mannen en vrouwen 

te helpen met hun UITSTRALING  

aan vrouwen èn mannen 
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Introductie 

 
Een goede image consultant beschikt over de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van de 

hoofdvakken: KLEUR, STIJL, IMAGE 

 

Image Consultants maken met hun klanten afspraken voor individueel advies of  

voor activiteiten in groepsverband.  

 

Image Masters maakt zich al jaren sterk voor professionalisering van het vak. Daarom bieden wij 

iedereen die image consultant wil worden een compleet opleidingsprogramma aan, dat garant 

staat voor gedegen vakkennis die een professioneel image consultant nodig heeft. Ook worden 

vaardigheden aangeleerd en getraind en voorzien van een grondige onderbouwing.  

 

We hebben een opleidingsprogramma voor: 

 

• Bijscholing van Carrière Coaches en Communicatie adviseurs  

 

• Image Consultants (kleur - stijl - image) 

 

• Personal Stylist (Personal Stylist Kleurtraining | Vaktraining Stijl) 

 

• Specialisatie en verdieping (Etiquette en Omgangsvormen, GewoonIK projectleider) 

 

• Ondernemersvaardigheden o.a. Je Business op Orde (marketing) Presenteren, 

Eindelijk Vaste Klanten 

 

• Mastertrainingen, training op maat  

  
Na een training bij ons ontvang je een certificaat en een Image Masters Beeldmerk 

 

 

 
   

 

 
Omdat we je graag verder helpen,  

hebben we diverse producten  

en programma’s ontwikkeld  

(o.a. kleurkaarten en een  

online stijlboek-op-maat programma). 
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Image 
 

Image is het beeld dat een ander van je heeft. Het is de indruk die wij achterlaten op onze 

omgeving; de manier waarop anderen ons ervaren. Omdat het ontstaan van het beeld zich vormt 

bij de ander, vinden sommige mensen dat ze niets kunnen doen om die beeldvorming te 

beïnvloeden. Maar niets is minder waar. We kunnen onze totale persoonlijke presentatie  

vormgeven op een manier die bij de ander een bepaalde indruk creëert.  

Handig om te weten welke aspecten een rol spelen en hoe die aspecten kunnen worden ingezet, 

zodat het contact prettig verloopt en top-of-mind-awareness ontstaat. 

 

Een aantal facetten van "image": 

 

• hoe een eerste indruk ontstaat 

• hoe een image ontstaat 

• hoe je een image kunt ombuigen 

• verbaal versus non-verbaal 

• relatie tussen een image en wie iemand werkelijk is 

• kleding als middel voor image building 

 

 

Overige onderwerpen die we behandelen: 

 

• terminologie: image, charisma, Personal Branding 

• zakelijke kledingstijlen voor elke dag 

• wat is een imago vraagstuk en hoe ga je ermee om?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom: je verdiept je in een persoon en reikt tips aan waardoor de klant andere resultaten in 

zijn/haar leven zal hebben. Kleding en non-verbale communicatie als middel om succesvol te zijn. 

Heel interessant! 
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2-daagse Vaktraining Image 
Imago adviezen aan vrouwen en mannen 

 

Programma: 

Een opleiding van 2 dagen, verdeeld over een periode van enkele weken. Tussen de cursusdagen 

in gaan de deelnemers thuis aan de slag en doen ervaring op met het leermateriaal dat in de 

lessen is behandeld. 

 

Je leert kijken, luisteren en waarnemen wat je klant nodig heeft. En natuurlijk leer je hoe je met 

kleding de gewenste effecten kunt bereiken, of je nu werkt met vrouwen of met mannen. 

 

De Vaktraining Image is bedoeld voor mensen die naast kleur- en stijladviezen op professionele 

wijze adviezen willen geven die verder gaan dan "wat staat mij goed" en "wat past bij mij?". 

Wil je jezelf Image Consultant noemen, dan is deze cursus onmisbaar. Je leert in deze Vaktraining 

ook de eerste beginselen van zakelijke kledingstijlen voor mannen en vrouwen. Iemand is pas 

gepast gekleed, als de kleding ook past bij de situatie.  

 

In deze cursus maak je op praktische wijze kennis met de essentie van image building en de 

diverse aspecten waaruit het bestaat.  

Je kunt na het volgen van deze cursus je klanten adviezen geven hoe ze hun gewenste image 

kunnen bepalen en hoe ze te werk moeten gaan om het op te bouwen. Het opbouwen van een 

image is een proces dat tijd en aandacht voor detail vraagt.   

Na afloop van deze cursus kun je delen van de stof gebruiken om behalve consulten ook 

workshops te geven. 

 

Na het doorlopen van deze training:  

• Weet je precies op welke aspecten je moet letten om een gewenste indruk te maken. 

• Weet je je te kleden volgens de zakelijke dresscode die een gelegenheid vereist, en kun je 

anderen assisteren bij het kiezen van outfits binnen deze dresscode. 

• Kun je aspecten van non-verbale communicatie toevoegen aan je presentaties en 

workshops.  

• Ken je de effecten van visuele, auditieve en kinesthetische aspecten bij contacten met 

anderen.   

• Kun je bewust werken aan het bijsturen of aanpassen van je eigen image en die van 

anderen. 
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Wat wordt behandeld tijdens deze training? 

 

• Vormen van image: vroeger en nu 

• Charisma – Uitstraling – Personal Branding 

• Aspecten van image 

• Communicatie Non-verbaal vs Verbaal  

• Het Polariteitsmodel: zo binnen – zo buiten 

• Hoe werkt het in de praktijk? 

• Van formeel tot casual 

 

 

 

De training wordt in Amsterdam, Alphen aan den Rijn of 

Gouda gegeven. De training duurt 2 dagen, van 10 - 17 uur.  

 

 

 

 

 

In de training worden maximaal 6 deelnemers toegelaten. Dit garandeert veel interactie en de 

mogelijkheid om tijdens de training te oefenen, terwijl er voldoende aandacht blijft voor iedere 

deelnemer. 

 

Na het doorlopen van het programma ontvangen deelnemers een certificaat.  

Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cursist alle huiswerkopdrachten en de praktijktoets 

voldoende te hebben uitgevoerd. 

 

 

Kosten: 
Het cursusgeld voor deze 2-daagse Vaktraining bedraagt € 450,00 excl. 21% btw. Dit is inclusief 

koffie/thee, lunches en een cursusmap. Je kunt deze training ook individueel volgen buiten de 

cursusdagen van de cursusagenda om. Je betaalt dan een toeslag van 15% op het normale 

cursusgeld.   
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Image MASTERS 

 

Image MASTERS is een toonaangevend en innovatief trainingsinstituut. Het is in vijf  

achtereenvolgende jaren genomineerd voor de VIP-award. Onze trainers zijn internationaal 

georiënteerd en lid van de AICI (Association of Image Consultants International). 

 

Behalve een professionele opleiding en aanvullende trainingen aan (aspirant) image consultants 

verzorgen onze trainers programma's in het bedrijfsleven. Wij hebben een jarenlange ervaring in 

het adviseren en scholen van mensen op het gebied van non-verbale communicatie en image. 

 

Gedurende haar 10 jarig bestaan heeft Image MASTERS diverse trainingen georganiseerd met 

toptrainers uit het buitenland zoals Carla Mathis en Sarah Brummitt. Aan deze trainingen namen 

consultants, trainers, en collega’s uit andere Europese landen deel. 

 

Zelfstandig inkopen 

Voor het werken met je klanten kun je zelfstandig kleurenpaletten en eventueel make-up 

producten inkopen via ons of bij andere leveranciers. Tijdens de opleiding maken we je wegwijs.  

 

Starters programma 
Wil je support bij het opstarten van je eigen bedrijf dan kun je deelnemen aan het Starters 

programma: groepscoaching tijdens conference calls  

• 4 sessies per jaar 

• Het programma kost € 75,- excl. 21% btw per jaar.  

Wie het hele curriculum Image Consultant volgt krijgt een jaar gratis deelname.  

 

Wij zijn aangesloten bij 2 vakverenigingen:          
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De docenten: 
 

Image Masters heeft 3 vaste docenten en een aantal gasttrainers. 

 

Riet de Vlieger, AICI CIP (certified image professional)   

 

Image Consultant sinds 1999 en eigenaar van Image Companion.   

Zij geeft trainingen in Alphen aan den Rijn.  

 

Na een loopbaan als logopedist heeft Riet zich intens verdiept  

in image, personal branding en communicatie. Ze heeft o.a. training 

gevolgd bij Carla Mathis en Sarah Brummitt, en heeft presentaties 

verzorgd tijdens AICI Conferenties in Orlando (USA) en Parijs.  

Ze is bevoegd trainer van de Level I training van Carla Mathis, en  

auteur van ELEGANT, garderobemanagement voor vrouwen. 

 

 

 

 

 

Ellen Leicher 

 

Image Consultant  en eigenaar van Colourful sinds 1998.  

Zij geeft trainingen in Gouda. 

 

In 2008 legde zij met goed gevolg het certificeringexamen van de AICI 

af. Zij heeft een technische en creatieve achtergrond. Ellen heeft 

verschillende jaren in het buitenland gewoond (Midden en Verre 

Oosten). Cultuur, etiquette en omgangsvormen hebben haar speciale 

belangstelling. Ze werkte samen met gerenommeerde 

trainingsbureaus als Boertien en Partners en Profitwise en maakte 

deel uit van het on-boarding programma bij YACHT.  

 

 

 

Inga van Zalm 

 

Image Consultant sinds 1990 en eigenaar van The Winning Image.  

Zij verzorgt trainingen in Amsterdam 

 

Inga heeft image consultancy in Nederland geïntroduceerd. Met ruim 30 

jaar ervaring en continue opleiding in communicatie en image building, kan 

zij gerust een expert in haar vak worden genoemd. Al ruim 20 jaar geeft ze 

trainingen en opleidingen in Nederland en in het buitenland.  

 

 

 

Image Masters is een professioneel instituut waar Professionals zich kunnen (bij)scholen.  
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Aanmeldingsformulier  

Vaktraining IMAGE 

  
Ik meld mij aan voor de 2-daagse Vaktraining IMAGE 

 
 
Datum aanmelding 

 
 

 
 
Datum eerste cursusdag 

 
 

Plaats van de opleiding   

 

Gegevens deelnemer: 

 
 
evt. Bedrijfsnaam 

 
 

 
Btw nummer  

 
 

 
Naam  

 
 

 
Straat + Huisnummer 

 
 

 
Postcode + Woonplaats 

 
 

 
Telefoon 

 
 

 
Evt. Mobiel 

telefoonnummer 

 
 

 
Email:  

 
 

 
factuuradres indien anders: 

 
 

Handtekening: 

 

 

Voor aanmelding dit formulier a.u.b. terugzenden. 

 

Image MASTERS, Doornenburg 58 | 2402 KE Alphen aan den Rijn | info@imagemasters.nl 

tel (0172) 416 596 / Amsterdam:(020) 679 7399 / Gouda: (06) 217 118 25 

 

Online aanmelden kan ook: http://www.imagemasters.nl/cursusagenda/  

 

Maak gelijktijdig je aanbetaling à € 150,00 over  
op ING 1717958 t.n.v. Image Masters te Alphen aan den Rijn / IBAN: NL07 INGB 00017179 58  

Van de aanbetaling is € 25,00 niet restitueerbaar. 
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Image Masters vof trainingsvoorwaarden  

Onderstaande trainingsvoorwaarden vormen samen met het digitale inschrijfformulier of het inschrijfformulier 

dat in elke opleidings- of trainingsbrochure is opgenomen, de trainingsovereenkomst van Image Masters vof.  

Door (online) aanvinken dat men akkoord gaat met de trainingsvoorwaarden, of door verzending en/of ondertekening van het 

inschrijfformulier aan Image Masters, verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de 

deelnemer (degene die het trainingsprogramma daadwerkelijk volgt) de bijgevoegde trainingsvoorwaarden te kennen en te 

accepteren. Deze voorwaarden beschrijven de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de contractant en Image Masters vof , 

tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Inschrijfvoorwaarden 

Door toezending van het inschrijfformulier verplicht de contractant zich tot het betalen van het volledige trainingsbedrag.      

De inschrijving van deelnemer dient vergezeld te gaan van een aanbetaling. Indien (een deel van) de aanbetaling niet 

restitueerbaar is, is dit in de cursusbrochure aangegeven. Image Masters vof stuurt de contractant cq deelnemer een 

bevestiging van deelname online of per email en een factuur. 

Na toezending van de bevestiging behoudt Image Masters vof zich het recht voor de deelnemer alsnog van deelname uit te 

sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft.  

Image Masters vof heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. In dit laatste 

geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht, via email, schriftelijk of telefonisch, waarna hun 

verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft de gelegenheid de aanmelding te laten voortbestaan voor de eerstvolgende training, 

mits deelnemer akkoord gaat met de voorgestelde trainingsdata.  

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een training, geldt de ontvangstdatum van het 

inschrijfformulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het naleven van de betalingstermijn.  

In beginsel verplicht Image Masters vof zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training volgens het trainingsprogramma 

ten uitvoer te brengen. Image Masters vof behoudt zich het recht voor het trainingsprogramma of traininglocaties tussentijds 

te wijzigen.  

Prijzen 

De op de website en in deze voorwaarden vermelde bedragen van Image Masters vof zijn exclusief 21% BTW  

Betalingsvoorwaarden 

Image Masters vof hanteert een integrale prijs waarin de kosten voor de training en eventuele materiaalkosten zijn 

opgenomen. Image Masters vof hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of - indien de (online) inschrijving 

binnen 14 dagen voor de start van de training geschiedt - een betaling per omgaande.  

De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden 

voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Image Masters vof vervalt niet als de deelnemer aan de 

training de bijeenkomst cq live teleseminar of webinar niet bezoekt.  

Wordt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Masters vof een betalingsherinnering. Wordt 

daarna nog niet betaald, dan geeft Image Masters vof de vordering uit handen aan een incasso bureau. Alle kosten die hiermee 

samenhangen alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum komen voor rekening van de contractant.  

Image Masters vof behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de training. 

Indien de levering conform de trainingsovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de deelnemer van de 

bijeenkomst, dan behoudt Image Masters vof zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de overige bijeenkomsten te 

weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. 

Materiaal en verdere informatie/communicatie over het onderwerp van de training worden pas uitgewisseld als de betaling 

voor de training is voldaan.  
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Annuleringsvoorwaarden 

Na inschrijving heeft contractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze periode kan deelname kosteloos worden 

geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:  

Een deelnemer / contractant kan kosteloos annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de start van de eerste sessie, module of 

trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte modules (indien van toepassing) kosteloos worden geannuleerd, steeds tot 4 

weken voor aanvang van de betreffende module, sessie of trainingsdag.  

Bij annulering binnen de termijn van 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie, module of trainingsdag is de deelnemer 

€ 400,00 verschuldigd. Het is ook toegestaan iemand anders in de plaats van de oorspronkelijke deelnemer te laten 

deelnemen. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training aan Image Masters vof te worden gemeld. Image Masters 

vof berekent hiervoor € 25,00 administratie kosten. 

Besluit een deelnemer zijn/haar opleiding te onderbreken, dan biedt Image Masters de mogelijkheid de opleiding voort te 

zetten in een volgende cursus. Het volledige programma dient binnen 18 maanden te worden afgerond. Duurt het langer 

voordat het programma wordt afgerond, dan treden na deze 18 maanden automatisch de op dat moment geldende 

voorwaarden in werking. Eventuele verhogingen in het dagtarief van een training en materiaalkosten zullen in rekening worden 

gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan. 

Besluit de deelnemer zijn/haar opleiding af te breken voordat deze is afgerond, dan dienen alle cursusdagen die zijn gevolgd te 

worden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn van 4 weken na het moment van melden van het afbreken van 

de studie staan ingepland. Het is voor deelnemers dan ook belangrijk Image Masters vof zo snel mogelijk (schriftelijk) op de 

hoogte brengt van een dergelijke beslissing, om recht op een zo hoog mogelijke restitutie te hebben.  

Op de bedragen van restitutie brengt Image Masters een bedrag in mindering voor administratiekosten:  

Bij een te restitueren bedrag tot € 250 berekenen wij € 25,00; van € 250 - €  1.000  berekenen wij € 50,00 ; bij restitutie van een 

bedrag dat hoger is dan €  1.000  berekenen wij € 100,00  administratiekosten.  

Overlijden of ziekte 

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden 

of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van trainingsbijeenkomsten die in het verleden 

plaatsvonden. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen 

voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Betaalde bedragen worden 

gerestitueerd, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. 

Deze bepaling geldt niet in geval van plotselinge ziekte van korte duur. Is een deelnemer in verband met ziekte niet in staat een 

trainingsdag bij te wonen, dan dient deelnemer met de docent te overleggen hoe, waar en wanneer deze dag kan worden 

ingehaald, en of dit consequenties heeft voor het vervolg van de opleiding. Eventueel kan de deelnemer in de eerstvolgende 

cursus de training vervolgen.  

Auteursrecht en eigendomsrecht 

De trainingskosten omvatten ook studie/trainingsmateriaal van Image Masters vof. Het copyright en eigendomsrecht behoren 

toe aan Image Masters vof. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vof mag worden vermenigvuldigd, 

opgeslagen in een gegevensbestand of worden gepubliceerd in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Image Masters vof. Het is aan deelnemer niet toegestaan het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vof aan derden 

ter beschikking te stellen.  

Privacy en communicatie  

De gegevens van de deelnemers aan trainingen worden door Image Masters vof  vertrouwelijk behandeld en worden slechts 

gebruikt voor het doel waartoe de informatie werd verstrekt.  

Trainingsvoorwaarden dd 1 december 2015 

 




