TEAMBUILDING

Train-the-trainer voor Image Consultants
Unieke training speciaal voor jou als Image consultant
Breid je expertise en je aanbod uit
Geef jezelf de gelegenheid om onderscheidend
te zijn met een aanbod waar vraag naar is
Leer werken met beproefde methodieken en
materialen van een expert in Image èn Soft Skills

TRAIN-THE-TRAINER TEAMBUILDING

teambuilding

Train-the-trainer programma

Image Consultants die binnen het
bedrijfsleven aan de slag willen, merken
al snel dat het niet eenvoudig is om hun
potentiële klanten te doordringen van het
belang van kleur- en kleding-adviezen
Ook al weet jij, dat veel mensen zichzelf
te kort doen in hun persoonlijke
presentatie, tòch worden die adviezen al
snel als oppervlakkig gezien en just-forfun.
Dit speelt wereldwijd in de beroepsgroep.
Tijdens mijn jarenlange bestuurswerk
voor AICI, de wereldwijde vakvereniging
van Image Consultants, onder meer als
International President, heb ik de
behoefte in de markt zien veranderen.

word relevant als image consultant
Er is een omslag nodig in de mindset van Image Professionals.

Met een aanbod dat aantrekkelijk is voor bedrijven, dat aansluit op hetgeen ze
zoeken voor hun mensen, kunnen Image Consultants als geen ander de invloed van
mensen op de werkvloer naar een hoger plan tillen. En zelf een volwassen inkomen
verdienen. Leuk gezegd, maar hoe dan?
Via Image Masters wil ik daar support bij bieden door programma's te organiseren
voor Image Consultants met ambitie. Net als jaren geleden, met Internationale
experts uit het vakgebied.
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de taal van bedrijven
Het is nodig dat Image Professionals de taal van

bedrijven leren spreken en hun aanbod verpakken op
een manier die herkend wordt als de oplossing voor
een behoefte in de markt.

Een aanbod waar meer en meer behoefte aan
blijkt te zijn bij bedrijven
Beproefde methodieken en kant-en-klaar
materiaal om te gebruiken
Meebewegen op een wereldwijde trend van
een-leven-lang-leren.
Stel je voor, dat je je eigen bedrijfstrainingen kunt
ontwerpen en dat bedrijven die bij jou gaan boeken.
Wereldwijd worstelen veel image consultants met het
hun aanbod. Maar ik heb ook mensen gezien, die hier
op een succesvolle manier mee omgaan.
Vanuit Image Masters bied ik programma's aan die als
doel hebben de beroepsgroep te verstevigen, met
experts als trainer.

Riet de Vlieger, AICI CIP
IMAGE MASTERS
training & organisatie
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Lilian Bustamante AICI CIM
Een van deze experts is Lilian Bustamante. Zij is een
van de ca 20 AICI Certified Image Masters ter wereld.
Lilian heeft een zakelijke achtergrond en weet de
brug te slaan tussen het Image vak en de behoefte
van bedrijven. Zij is een ervaren trainer en traint
zowel Image Consultants als professionals in het
bedrijfsleven.

Training teambuilding
voor image consultants
2-daagse training
op
19 en 20 mei 2020
Amsterdam of omgeving

Lilian Bustamante verzorgt een Train-the-trainer
programma Teambuilding voor Image consultants
Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan dit
programma, dat ook aan collega's buiten Nederland
wordt aangeboden.
Heb je interesse? Neem dan actie en reserveer je
plaats in deze training: http://bit.ly/2GLOK6i
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Wat kun je verwachten?
De methodieken in deze training zijn uitgebreid getest bij talloze organisaties. Met de
kennis uit deze training ontwerp jij je eigen teambuildings-programma's.
Op deze manier onderscheid je je in de markt van veel collega's. En belangrijker nog:
veel professionals kunnen profiteren van jouw kennis en vaardigheden.
Onderwerpen in de training:
Wat is een goed functionerend team, en wat zijn de verschillende teamrollen?
Een krachtig team samenstellen
Wat een teamleider moet kunnen
Effectieve communicatie en oefeningen om die te stimuleren
Feedback geven
Brandjes blussen en omgaan met conflicten
Het klimaat binnen de organisatie en de persoonlijke motivatie van de teamleden
Hoe je imago gerelateerde onderwerpen in je aanbod kunt betrekken

De training bestaat voor 40% uit theorie en voor 60% uit praktijk.
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Waarom teambuilding?
Overal in bedrijven en organisaties wordt samengewerkt. Dat gaat soms heel goed, maar
heel vaak ook niet. Het is een kwestie van goede communicatie en vertrouwen in elkaar. In
de processen waar teams mee te maken krijgen, vinden verstoringen plaats. En zelfs al zijn
die er niet, dan is er nog steeds groei en ontwikkeling mogelijk in teamwork.
Teambuilding is dan ook heel relevant. In het verleden gingen teams erop uit om vlotten te
bouwen en allerhande ander fysiek werk te verrichten met een groot fun-gehalte. Ook image
consultants profiteerden daarvan. Veel workshops konden als teambuilding worden
aangeboden. Daar is echter de afgelopen jaren verandering in gekomen.
Met de uitbreiding van je vakgebied met gerichte teambuildingsactiviteiten word je relevant
voor bedrijven en organisaties.

Meer over Lilian Bustamante, AICI CIM
AICI Master Image Consultant
MBA Catholic University of Santiago, Chili
General Manager and Partner Director of Professional
Development and Personal Image Ltd.
AICI Vice President of Human Resources 2016-2020
AICI President-Elect 2020-2021
Onderscheiden met de AICI President´s Award 2019 voor haar
bijdrage in de groei van AICI
Latin America Ambassador voor IITTI (International Institute of
Soft Skills and Business etiquette)
Webinars and soft skills workshops in Latijns Amerika
IBM en Epson in Chili in diverse management functies in
marketing, sales and strategische planning. Hierbij stuurde ze
haar teams aan, motiveerde en trainde hen om hun doelen te
bereiken.
Onderwerpen van haar trainingen:
Management van moeilijke en ontevreden klanten, Effectieve
Presentaties, Effectieve Communicatie, Time Management,
Creativiteit, Teambuilding, Persoonlijk Imago, Ceremonie en
Protocol, Sales, Service , Customer Service
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praktische info
Training Train-the-Trainer Teambuilding
2 cursusdagen
Data:
Tijden:
Locatie:
Taal:

19 en 20 mei 2020
09.30 – 17:30 uur
in Amsterdam of omgeving
Engels (waar nodig is vertaling beschikbaar)

Prijs:
Vroegboek:

€ 725,00 excl btw
€ 625,00 excl btw t/m 31 maart 2020

Aanmelden: http://bit.ly/2GLOK6i
Aanbetalen
€ 200,00 te voldoen bij aanmelding
ovv Teambuilding en je naam
Bij aanmelding na 1 mei kun je alleen nog reserveren
via het aanmeldingsformulier in combinatie met het
volledige cursusgeld à € 877,25 (€ 725,00 + 21% btw)
ovv Teambuilding en je naam.
Op deze training zijn de Image Masters
trainingsvoorwaarden van kracht (aangehecht).

Betaling:
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van
binnenkomst. Alleen aanmeldingen met aanbetaling
worden in behandeling genomen.
Het volledige bedrag dient uiterlijk op 1 mei 2020 op
de rekening van Image Companion te zijn
bijgeschreven. Je ontvangt tijdig een factuur.
Betalingen per Bank:
Maak het betreffende bedrag over op IBAN nummer
NL62 INGB 0006 1836 24 tnv Image Companion te
Alphen aan den Rijn. BIC: INGBNL2A

Het bedrag voor de opleiding is inclusief:
Cursusmap
Certificaat
Koffie, thee, water, lunches
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image masters
TRAININGEN IMAGE & SOFT SKILLS ONTWIKKELING
Doornenburg 58, 2402 KE Alphen aan den Rijn
T 0172 - 530 590 | E info@imagemasters.nl | W www.imagemasters.nl
Voorheen was Image Masters organisator van trainingen met toptrainers uit het buitenland
zoals Carla Mathis en Sarah Brummitt. Aan deze trainingen namen consultants, trainers, en
collega’s uit diverse Europese landen deel.
Riet kreeg de behoefte om de beroepsgroep in Nederland weer van nieuwe input te voorzien.
De focus ligt deze keer meer op het zakelijke vlak: verbreden van de expertise om voor
bedrijven en professionals relevant te zijn.
Door haar bestuurswerk voor AICI, de Association of Image Consultants International,
waarvan zij van 2017-2019 International President was, maakte Riet diepgaand kennis met
nieuwe experts in het veld. Ideeën genoeg voor een nieuw aanbod.

oriënterend webinar
W e o rganiseren e e n o r i ë n t e r e n d w e b i n a r v o o r
ie d e reen die zic h n a d e r w i l i n fo r m e r e n o v e r d i t
p r o g ramma.
D i t webinar is i n h e t E n g e l s .
Het webinar zal plaatshebben op
donderdag 5 maart 2020
om 20 uur Nederlandse tijd
Aanmelden voor het webinar:

http://bit.ly/2uZ3H2h
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TRAININGSVOORWAARDEN
Image Masters is een merknaam van Image Companion.
Onderstaande trainingsvoorwaarden vormen samen met het digitale inschrijfformulier of het
inschrijfformulier dat in de opleidings- of trainingsbrochure is opgenomen, de
trainingsovereenkomst van Image Masters. Onder "training" wordt verstaan: live training, en
opleiding/training via online kanalen zoals teleseminars, webinars.
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, 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 stuurt de contractant cq deelnemer een bevestiging
van deelname online of per email en een factuur.
Na toezending van de bevestiging behoudt Image Masters 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 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 en eventuele gewijzigde tarieven /
voorwaarden.
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 zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training volgens
het trainingsprogramma ten uitvoer te brengen. Image Masters behoudt zich het recht voor het
trainingsprogramma of traininglocaties tussentijds te wijzigen.
Prijzen en Betalingsvoorwaarden
De op de website en in deze voorwaarden vermelde bedragen van Image Masters zijn exclusief
21% BTW. Image Masters 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 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 een
betalingsherinnering. Wordt daarna nog niet betaald, dan geeft Image Masters 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 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
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.

Image Masters | Doornenburg 58 - 2402 KE Alphen aan den Rijn | 0172-530590
info@imagemasters.nl | www.imagemasters.nl KvK 28065934 | BTW NL0012.47.079.B38
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TRAININGSVOORWAARDEN (VERVOLG)
Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving heeft contractant/deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze periode kan
deelname kosteloos worden geannuleerd. Na deze 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.
Binnen de termijn van 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie, module of trainingsdag dient
400,- te worden voldaan. 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 te worden gemeld. Image Masters berekent hiervoor € 25,00 administratie kosten. De
nieuwe deelnemer dient aan alle gestelde voorwaarden te voldoen.
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 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 € 50,00; van € 250 - € 1.000 berekenen wij
€ 75,00 ; 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. Het copyright en eigendomsrecht
behoren toe aan Image Masters of derden. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image
Masters mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden gepubliceerd
in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Image Masters of de houder
van het Copyright. Het is aan deelnemer niet toegestaan het studie/trainingsmateriaal van Image
Masters aan derden ter beschikking te stellen.
Privacy en communicatie
De gegevens van de deelnemers aan trainingen worden door Image Masters vertrouwelijk
behandeld en worden slechts gebruikt voor het doel waartoe de informatie werd verstrekt.
Trainingsvoorwaarden dd 1 januari 2020

Image Masters | Doornenburg 58 - 2402 KE Alphen aan den Rijn | 0172-530590
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