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PERSOONLIJK EN PRAKTISCH 

Welkom bij BLOEI Opleidingen. Als je wilt groeien met je bedrijf of als leidinggevende, dan 
ben je bij BLOEI aan het juiste adres. Als je groeit in je werk, dan groei je als persoon. En 
andersom. En dat voelt goed! Bij BLOEI kijken we daarom niet alleen naar wat jij wilt leren, 
maar vooral ook naar wie jij bent. En hoe jij het best tot je recht komt. Onze erkende 
opleidingen en trainingen zijn daarom nét even anders. Kleinschalig en persoonlijk, 
resultaatgericht en lekker praktisch. Alles wat je leert, kan je direct gebruiken. Jij staat 
centraal. 
 

TRAININGSBUREAU IN ZWOLLE 

BLOEI in Zwolle is de opleider voor ambitieuze ondernemers en andere ondernemende 
professionals die willen groeien. Je zoekt graag de verdieping en gaat voor resultaat. Dat 
doe je niet alleen voor jezelf, je wilt ook anderen laten groeien. Zoals wij jóu helpen groeien, 
als mens en in je vak. Wij helpen je om zakelijk succes te behalen, op de manier die bij jou 
past. Ultiem maatwerk dus. 
 

ERKENDE OPLEIDING 
BLOEI Opleidingen en trainingen is erkend opleider bij het CRKBO. Hierdoor is het mogelijk om 

subsidie te ontvangen bij deelname aan een opleiding. Kijk voor de mogelijkheden op de website. 

 

KRACHT VAN BLOEI 

De kracht van BLOEI zit in de persoonlijke benadering. We werken altijd met kleine groepen 
zodat er altijd sprake is van ultiem maatwerk. Wij houden van aanpakken en daarom ga je in 
elke les praktisch aan de slag met de theorie die je hebt gekregen. Alles is toegespitst op 
jouw situatie. En wat je vandaag leert kan je morgen direct toepassen in je werk.  
     
PERSOONLIJK CONTACT 
Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Voor vragen over opleidingen of trainingen kun je 
persoonlijk terecht bij Adinda Keizer, oprichter en hoofdtrainer.  
 
 
TELEFOON   038-2054400 
WHATSAPP  038-2054400 
MAIL   succes@bloeiopleidingen.nl  
ONLINE AFSPRAAK https://www.bloeiopleidingen.nl/online- afspraak-maken/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bloeiopleidingen.nl/subsidie/
mailto:succes@bloeiopleidingen.nl
https://www.bloeiopleidingen.nl/online-%20afspraak-maken/
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TRAININGSBUREAU IN ZWOLLE 
BLOEI in Zwolle is dé erkende opleider voor ambitieuze ondernemers en andere 
professionals die willen groeien. Je zoekt graag de verdieping en gaat voor resultaat. Dat 
doe je niet alleen voor jezelf, je laat ook anderen graag groeien. BLOEI inspireert je met 
kennis en ervaring uit de praktijk. Jouw situatie en behoefte staan centraal. Je groeit in je 
vak én als mens. BLOEI prikkelt en daagt uit.  
 

EEN OPLEIDING VOOR DE TOEKOMST 

Of je nu ondernemers wilt gaan coachen, trainingen wilt geven of je collega’s gaat 
aansturen; met een erkende opleiding van BLOEI ben jij klaar voor je volgende stap.  
Door de combinatie van 70% praktijk en 30% theorie, oefen je tijdens de opleidingen al voor 
jouw toekomst. Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat en mag jij je 
BLOEI-coach of BLOEI-trainer of BLOEI-leidinggevende noemen. 
 

PERSOONLIJK EN PRAKTISCH 

Met ervaren trainers werken we in kleine groepjes waarbij jouw praktijksituatie centraal 
staat. Jij staat centraal. Tijdens de lesdagen wordt er veel geoefend met de geleerde theorie.  
Zo ontstaat er onderling een bijzondere band wat jou weer kan helpen om de volgende stap 
in je carrière te maken.  
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TRAININGEN VOOR EEN SNELLE BOOST 

Geef je bedrijf een snelle boost met de BLOEI trainingen voor ondernemers en medewerkers 
van bedrijven. Volg een netwerktraining, een verkooptraining of een pitchtraining. Of: volg 
ze allemaal! Onze trainingen zijn nét even anders. Persoonlijk, inspirerend en met humor. 
De trainingen zijn lekker praktisch: je kan direct aan de slag. En hebt er dus direct voordeel 
van. 
 

LIVE VANUIT ZWOLLE 

Het unieke van BLOEI is dat alle opleidingen en trainingen altijd live gegeven worden. Wij 
vinden het belangrijk om onze cursisten in de ogen te kunnen kijken, te horen en hun 
energie te voelen. De echte persoonlijke benadering hoort bij het BLOEI-DNA. In de 
trainingsruimte van BLOEI zie je dit direct terug in de inrichting. Een sfeervolle ruimte waar 
je je direct op je gemak voelt.  
ADRES: Dokter van Deenweg 108, 8025 BK Zwolle (Ruimte 253) 
 
ERVAREN TRAINERS 

Onze trainers zijn ervaren ondernemers met veel praktijkervaring. Geen oeverloze blabla of 
theorie uit een boekje, maar trainingen die lekker mensgericht en praktisch zijn. Door hun 
jarenlange ervaring krijg je allerlei praktische tips die jou weer verder kunnen helpen.  
 
SUBSIDIES 
BLOEI Opleidingen en trainingen is erkend opleider bij het CRKBO. Is je bedrijf gevestigd in 
de Regio Zwolle dan kun je via het Ontwikkelfonds Regio Zwolle tot 50% subsidie ontvangen. 
Dit geldt voor werkgevers (en hun werknemers) en voor ZZP’ers. 
 
Investeren in een opleiding of training is investeren in jouw groei als ondernemer of 
professional. De BLOEI Opleidingen en trainingen zijn prima te combineren met een bedrijf 
of baan. Voor ondernemers en werkgevers zijn er regelingen die een deel van de opleiding 
of training kunnen vergoeden. Onze onafhankelijke subsidie-adviseur Karin Dekens vertelt je 
er graag meer over.  
 
Je kunt bellen met KD Consultancy op 06 - 24702360 of mailen naar karin@kdconsulting.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle
mailto:karin@kdconsulting.nl
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OPLEIDING ONDERNEMERSCOACH 
Heb ook jij het verlangen een succesvol ondernemerscoach te worden die mensen écht 
verder helpt? En wil je kwaliteit leveren? Volg de erkende BLOEI-opleiding Business Coach. 
Laat je coaching praktijk groeien en help tegelijkertijd andere ondernemers. Op de manier 
die past helemaal past bij jou en je klanten. 
 
STUDIEDUUR   8 maanden 
DIPLOMA   BLOEI Certificaat  
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 4950,- btw vrij 
 
In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers leer je werken met de bewezen Vindjeklant-
aanpak waarmee inmiddels honderden ondernemers succesvol zijn geworden. Je leert 
werken met de Vindjeklantspellen Merkwaarden, Netwerken en Acquisitie. Door inzet van 
de spellen heb je tools in handen die je kunt inzetten voor iedere ondernemer. 
 
Kenmerkend is dat er gecoacht wordt vanaf ‘de stoel van de klant’ van de ondernemer. 
Tijdens de coaching opleiding ervaar je ook zelf de kracht van deze aanpak en oefen je 
samen met je medecursisten. Je ontdekt hierdoor zelf wat het beste bij jou en bij je klanten 
past. 
 
Voordeel is dat je dit ook direct kunt gebruiken in je eigen bedrijf zodat jouw bedrijf kan 
groeien en tegelijkertijd kun je het direct toepassen op jouw klanten. Pats! Twee vliegen in 
één ferme klap! Groei van je eigen bedrijf en bloei van je klanten! 
 

VOOR WIE 

Kies voor de erkende BLOEI opleiding Ondernemerscoach als je: 
• Echt iets wilt betekenen voor ondernemers 
• Een praktische aanpak en structuur zoekt die is beproefd en werkt 
• Commerciële kennis en vaardigheden zoekt om ondernemers te coachen 
• Coach bent en verdieping wilt op commercieel en persoonlijk vlak 
• Echt geïnteresseerd bent in de mens achter het bedrijf 
• Mensgericht wilt werken en durft te vertrouwen op je intuïtie 

 
VOOROPLEIDING 
Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is het handig 
als je al een aantal jaren ondernemer of ondernemend bent geweest. Levenservaring is een 
must om een goede ondernemerscoach te worden.  
 
  

 



 
7 

PROGRAMMA 

 
LESDAG 1 LESDAG 2 
Kennismaken met medecursisten 
Doel van jouw opleiding bepalen 
Uitleg lesmateriaal en oefenklanten 

Belang van communicatie 
Gesprekstechnieken 
Representatiesystementest 
 

LESDAG 3 LESDAG 4 
Ontvangst Merkwaardenspel 
Ontdekken van je eigen USP’s  
Uitleg en werken met Merkwaardenspel 
 

Alles over doelgroep bepaling 
Wie is jouw lievelingsklant? 
Uitleg en werken met Buyer Persona 

LESDAG 5 LESDAG 6 
Ondernemerspitch 
Verwerken van Merkwaarden in pitch 
Aanspreken van de ideale klant 
 

Ontvangst Netwerkspel 
Uitleg en werken met de netwerkcirkel 
Verslagen en oefenklanten 

LESDAG 7 LESDAG 8 
Mini verkooptraining 
Ontvangst Acquisitiespel 
Een blik op jouw eigen marketing 
 

Financiële onderbouwing tarieven 
Jouw persoonlijke groei als coach 
Toekomstdoelen in beeld  brengen 
 

LESDAG 9 LESDAG 10  
Examenopdracht met oefenklant 
 

Diploma en certificering BLOEI coach 

 
 
EXAMEN 
Op lesdag 9 is het examen. Tijdens het examen krijg je een opdracht voor 
een coachgesprek met een oefenklant die je niet kent. Bij dit gesprek zijn je 
mede-cursisten en de trainer aanwezig en zij zullen na afloop feedback 
geven op jouw coachgesprek. Bij goed resultaat krijg je je diploma en het 
BLOEI certificaat.  
 

DATA 

Kijk voor de aankomende BLOEI Opleiding Businesscoach op de website. 
 
LESTIJDEN EN LOCATIE 
De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee en een heerlijke lunch zijn inbegrepen. 
De opleiding wordt gegeven in Zwolle. Het adres is Dokter van Deenweg 108.  
 
 
 
 
 
 

https://www.bloeiopleidingen.nl/coaching-opleiding-bloei/
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STUDIETIJD 
Gemiddeld ben je 14 uur per maand kwijt aan de studie. Dat is 3 uur per week. Je kunt de 
opleiding Business Coach dus prima doen naast werk en gezin. Tussen de lesdagen door 
begeleid je ten minste twee oefenklanten. Met hen behandel je de geleerde stof. Elk 
klantgesprek duurt ongeveer 2 uur. 
 

RESULTATEN 

Na de BLOEI opleiding Business Coach heb je een fundament gebouwd voor jouw nieuwe 
coachpraktijk. Je hebt geleerd te werken via een stappenplan met tools echt resultaat 
leveren. Je werkt mensgericht en durft te vertrouwen op je eigen intuïtie en daarmee maak 
je het verschil voor andere ondernemers. Als gecertificeerd BLOEI-coach denk je vanuit de 
klant en coach je op een manier die past bij jou en je klanten. Je kunt je aansluiten bij het 
platform van BLOEI-coaches en er is een jaarlijkse intervisiedag. 
 

KOSTEN 
De erkende BLOEI Opleiding Ondernemerscoach kost € 4950,- btw vrij. Je kan in drie 
termijnen betalen. Het bedrag is inclusief:  
  

 9 lesdagen in Zwolle, mét heerlijke lunch 
 Examen inclusief oefenklant 
 Diploma BLOEI 
 Kleine groep, veel persoonlijke aandacht 
 Vindjeklantspellen Merkwaarden, Netwerken en Acquisitie 
 Opleidingsmap 
 Online documenten voor eigen gebruik 
 Groepsapp voor vragen 

 
INSCHRIJVEN 
Neem een optie op jouw plek. Er zijn per opleiding slechts 6 plaatsen beschikbaar!  
Wil jij (startende) ondernemers op weg helpen naar succes? En doe je dat graag volgens een 
bewezen methodiek en met hart voor mensen? Schrijf je vandaag nog in voor de Business 
Coach-opleiding van BLOEI. Persoonlijk, prikkelend en lekker praktisch. Schrijf je in en 
reserveer jouw plek. 
 

JA, IK DOE MEE! 

  

https://www.bloeiopleidingen.nl/coaching-opleiding-bloei/#reserveren
https://www.bloeiopleidingen.nl/coaching-opleiding-bloei/#reserveren
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OPLEIDING TRAINER 
Deel je jouw kennis graag met collega’s, klanten of anderen? Dat kan in de vorm van een 
training. Maar dan wel een training met impact. Hoe je zo’n training opzet? Dát leer je in de 
erkende BLOEI-opleiding Trainer. Je bouwt je eigen training en ontdekt hoe je je 
presenteert, passend bij wie jij bent. Klaar voor het echte werk. 
 
STUDIEDUUR   2 maanden 
DIPLOMA   BLOEI Certificaat  
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 1797,- btw vrij 
 
BLOEI is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze mensen die graag live trainingen willen geven 
met resultaat. Trainers die op hun geheel eigen wijze met de benodigde tools hun eigen 
training willen bouwen. Mensen die op zoek zijn naar een praktische aanpak die persoonlijk 
en praktijkgericht is. BLOEI Opleidingen is voor trainers in spé die in twee maanden van niks 
een training bouwen en leren hoe je de training kunt geven. 
 
In 5 lesdagen leer je te werken volgens de bewezen Vindjeklant-aanpak van de ervaren 
trainer Adinda Keizer. Daarmee krijg je alle tools in handen voor een succesvolle training. 
Samen vinden we de manier van trainen die bij jou past. Daarom staat niet alleen de 
methodiek centraal, maar ook de mens. De opleiding is kleinschalig, persoonlijk en lekker 
praktisch. 
 
In de lessen leer je alles over leerdoelen, werkvormen en deelnemers. We gaan praktisch 
aan de slag want tijdens de lesdagen bouw je zelf je training. Daarnaast is er een hele dag 
tijd om jou als trainer krachtig voor een groep te laten staan. Word trainer op de manier die 
bij jou past! 
 

VOOR WIE 

Kies voor de erkende BLOEI opleiding Trainer als je: 
• Impact wil maken met jouw training 
• Een praktische aanpak wilt die beproeft is en werkt 
• In twee maanden je eigen training wilt bouwen 
• Gaat voor resultaat 
• Een training wilt geven met jouw eigen sausje 
• Jezelf wilt blijven door ontwikkelen 

 
VOOROPLEIDING 

Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel handig 
als je weet over welk onderwerp je een training wilt ontwikkelen.  
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PROGRAMMA 

 
LESDAG 1 
Leerdoelen bepalen van jouw training 
Inzicht in de soorten leerstijlen 
Het formuleren van het leerdoel 
 

LESDAG 2 
Niveau bepalen van jouw deelnemers 
Hoe bouw je jouw training op? 
Uitleg van Bloom’s Taxanomie 
 
LESDAG 3 
Welke werkvormen zijn er? 
Bouwen aan jouw training 
Tijdsindeling training vaststellen 
 
LESDAG 4 
In je kracht als trainer 
Oefenen van de werkvormen 
Omgaan met onverwachte situaties 
 
EXAMENDAG 
Eindopdracht voor publiek 
Evaluatie van je training 
Ontvangst van certificaat BLOEI 
 

 
EXAMEN 

Op lesdag 5 is het examen. Het examen bestaat uit een deel van jouw eigen 
training geven voor een klein publiek. In een veilige setting kun je 
proefdraaien met een werkvorm uit jouw training. Bij goed resultaat krijg je 
je diploma en het BLOEI certificaat.  
 

DATA 

Kijk voor de aankomende BLOEI Opleiding Trainer op de website. 
 
LESTIJDEN EN LOCATIE 
De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee en een heerlijke lunch zijn inbegrepen. 
De opleiding wordt gegeven in Zwolle. Het adres is Dokter van Deenweg 108.  
 
 
 
 
 

https://www.bloeiopleidingen.nl/trainer/
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STUDIETIJD 
De erkende BLOEI Opleiding Trainer duurt twee maanden. Het vereist geen extra studietijd 
want tijdens de lesdagen bouw je aan je eigen training. Het is verstandig om de 
eindopdracht thuis te oefenen zodat je training voor een klein publiek kunt geven.  
 
RESULTATEN 

Na de BLOEI opleiding Trainer heb je je eigen training ontwikkelt en geleerd hoe je die kan 
geven op een manier die bij jou past. Door veel tips uit de praktijk weet je hoe jouw training 
resultaat op kan leveren voor de deelnemers. Als keurmerk van kwaliteit ben je 
gecertificeerd BLOEI Trainer. 
 

KOSTEN 

De BLOEI Opleiding Trainer kost € 1797,- btw vrij. Je kan in twee termijnen betalen. Het 
bedrag is inclusief: 
  

 Vijf lesdagen in Zwolle, mét met heerlijke lunch 
 Certificering BLOEI-trainer 
 Gratis parkeren 
 Opleidingsmap 
 Groepsapp voor vragen 

 
INSCHRIJVEN 
Neem een optie op jouw plek. Er zijn per opleiding slechts 6 plaatsen beschikbaar!  
Wil je ook een volleerde trainer worden, met als doel om op jouw manier kennis te delen? 
Schrijf je vandaag nog in voor de erkende BLOEI-opleiding Trainer. Persoonlijk, prikkelend en 
lekker praktisch. Schrijf je in en reserveer je plek (vol = vol). 
 

JA, IK DOE MEE! 

 

  

https://www.bloeiopleidingen.nl/trainer/#reserveren
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OPLEIDING LEIDINGGEVEN 
In deze erkende opleiding leer je hoe jij het best leidinggeeft aan jouw collega’s. De 
opleiding is een unieke combinatie van theorie, training en coaching én praktijkvoorbeelden 
van anderen. Samen vinden we de aanpak die voor jou het best werkt. Je krijgt 
persoonlijkheidstestjes, leert gesprekstechnieken en ontdekt hoe mensen in elkaar zitten. 
De opleiding is kleinschalig, persoonlijk en gericht op jouw praktijk. 
 
STUDIEDUUR   5 maanden 
DIPLOMA   BLOEI Certificaat  
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 1997,- btw vrij  
INCOMPANY   Op aanvraag   
 
 
De erkende BLOEI Opleiding ‘Van collega naar Manager’ is speciaal ontwikkeld voor 
ambitieuze mensen die graag leiding willen geven op een manier die bij hen past. In een 
kleine groep van maximaal 6 personen gaan we aan de slag met jouw stijl van leidinggeven. 
Tijdens de opleiding ontdek je de verschillende leerstijlen van mensen en hoe je hiermee 
kunt omgaan. Je krijgt praktische tips en tools die je direct kunt toepassen in jouw team. 
Belangrijk is dat jouw praktijksituatie altijd leidend tijdens de opleiding. 
 
In de lessen leer je over communicatievormen en gesprekstechnieken. Je gaat ontdekken 
welk type mens jij bent en welke stijl van leidinggeven daarbij hoort. We gaan ook praktisch 
aan de slag want tijdens de lesdagen bespreken we de zaken waar jij in de praktijk tegenaan 
loopt. Samen leren we van elkaar.  
 

VOOR WIE 

Kies voor de erkende BLOEI opleiding Leidinggevende als je: 
• Wil leidinggeven op jouw manier 
• Een goed presterend team wilt 
• Jezelf wilt ontwikkelen als mens en manager 
• Alle leerstijlen wilt ontdekken 
• Gaat voor resultaat 

 
VOOROPLEIDING 
Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.  
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PROGRAMMA 

 
LESDAG 1 
Kennismaking mede-cursisten 
Inzicht in de soorten communicatie 
Representatiesystementest  
 

LESDAG 2 
Stijlen in leidinggeven 
Via Merkwaardenspel jouw stijl ontdekken 
Bespreken hoe dit toe te passen in jouw team 
 
LESDAG 3 
Inzicht in leerstijlen 
Bespreken van een praktijkvoorbeeld 
Omgaan met weerstanden 
 
LESDAG 4 
Vragen stellen en aannames 
Bespreken van een praktijkvoorbeeld 
Vertrouwenskwesties: hoe ga je daarmee om? 
 
EXAMENDAG 
Eindopdracht met oefen kandidaat 
Evaluatie  
Ontvangst van certificaat BLOEI 
 

 
 
EXAMEN 
Op lesdag 5 is het examen. Het examen bestaat uit een gesprek met een 
oefen kandidaat die door BLOEI wordt geregeld. Je krijgt vooraf een 
opdracht en gaat het gesprek aan. Bij goed resultaat krijg je je diploma en 
het BLOEI certificaat.  
 

DATA 

Kijk voor de aankomende BLOEI Opleiding Leidinggeven op de website. 
 
LESTIJDEN EN LOCATIE 
De lesdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee en een heerlijke lunch zijn inbegrepen. 
De opleiding wordt gegeven in Zwolle. Het adres is Dokter van Deenweg 108. 
 
 
 
 

https://www.bloeiopleidingen.nl/leidinggevende/
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STUDIETIJD 
De BLOEI Opleiding Leidinggeven duurt vijf maanden. Het vereist geen extra studietijd 
tussendoor want tijdens de lesdagen bespreken we alle theorie. Het enige wat er tussen de 
lesdagen door gevraagd wordt is om praktijkvoorbeelden te noteren en te verwerken. Dit 
resulteert in ongeveer 1 uur per week.   
 
RESULTATEN 

Na de BLOEI opleiding Leidinggeven heb je ontdekt welke stijl van leidinggeven bij jou past. 
Door de vele tips uit de praktijk weet je wat je kunt doen in welke situatie en kun je met 
zelfvertrouwen je team aansturen. Als keurmerk van kwaliteit ben je gecertificeerd BLOEI 
manager. 
 
KOSTEN 

De BLOEI Opleiding Trainer kost € 1997,- btw vrij. Incompany tarieven zijn op aanvraag.  
  

 Vijf lesdagen in Zwolle, mét met heerlijke lunch 
 Certificering BLOEI-leidinggevende 
 Gratis parkeren 
 Opleidingsmap 
 Groepsapp voor vragen 

 
INSCHRIJVEN 
Neem een optie op jouw plek. Er zijn per opleiding slechts zes plaatsen beschikbaar!  
Wil jij graag leren hoe jij het beste leidinggeeft aan jouw collega’s, op jóuw manier? Schrijf je 
vandaag nog in voor de erkende opleiding Leidinggeven van BLOEI. Persoonlijk, prikkelend 
en lekker praktisch. Schrijf je in en reserveer hieronder jouw plek (vol = vol). 
 

JA, IK DOE MEE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bloeiopleidingen.nl/leidinggevende/#reserveren
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TRAININGEN 
Geef je bedrijf een snelle boost met de individuele BLOEI trainingen voor ondernemers en 
medewerkers van bedrijven. Volg een privé netwerktraining, een verkooptraining of een 
pitchtraining. Of: volg ze allemaal! Onze erkende trainingen zijn nét even anders. Helemaal 
persoonlijk, inspirerend en met humor. De trainingen zijn lekker praktisch: je kan direct aan 
de slag. En hebt er dus direct voordeel van. 
 
Als ondernemer of medewerker is het verstandig om jezelf te blijven ontwikkelen en een 
training volgen hoort daarbij.  De individuele trainingen van BLOEI zijn gericht op 
vaardigheden en direct toepasbaar in de praktijk. 
 
Een trainer die meedenkt, praktische tips geeft en met veel humor en enthousiasme de 
trainingen verzorgt. Kenmerkend voor de wijze van training geven is de persoonlijke aanpak. 
De groepen zijn niet te groot zodat iedereen aandacht krijgt tijdens de training en dus ook 
rendement haalt uit het geleerde. 

 

VOOR WIE 

De individuele trainingen van BLOEI zijn voor ondernemers en medewerkers. Iedereen die 
iets wil leren op gebied van verkopen, netwerken en pitchen kan een training van BLOEI 
volgen.  
Voor het volgen van een training zijn geen specifieke vooropleidingen vereist. 
 

TRAINER 

Adinda Keizer is oprichter én hoofdtrainer van BLOEI. Ze heeft 
jarenlange praktijkervaring opgedaan in sales en leidinggevende 
functies en de laatste 15 jaar als ondernemer. Adinda hielp al 
honderden ondernemers om succesvol te worden. Ze is de auteur 
van vier Vindjeklantspellen en heeft veel praktische tips en tools die 
jij direct kunt inzetten in jouw werk.  
 

DE KRACHT VAN BLOEI 

 Kleine groepen 
 Persoonlijke benadering 
 Ultiem maatwerk 
 Praktische aanpak  
 Zeer ervaren trainer 
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VERKOOPTRAINING 
 
VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN 

Dit is dé verkooptraining voor mensen die niet van verkopen houden. In één dagdeel leer je 
verkopen op een manier die bij jou past. Zowel ondernemers als medewerkers volgen deze 
salestraining, mét resultaat. 
 
STUDIEDUUR   1 dagdeel 
SOORT    individuele training 
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 450,- btw vrij  
INCOMPANY   Op aanvraag  
 
 
HAAL MEER UIT JOUW VERKOOPGESPREK 

In deze individuele training leer je hoe je meer informatie krijgt van je potentiële klant om 
daar je voordeel mee te kunnen doen. De structuur van het verkoopgesprek wordt uitlegt 
en je ontvangt allerlei handige tips die je kunt inzetten bij de klant. Als je de structuur van 
het gesprek goed hanteert, heeft je offerte meer waarde en maak je meer kans op de 
opdracht. 
 

WANNEER KAN IK DEELNEMEN? 

Na aanmelding via de site nemen we contact met je op om een datum vast te leggen.  
 

BEWEZEN SUCCESVOLLE VERKOOPTRAINING 

De verkooptraining ‘Verkopen zonder te verkopen’ komt uit de praktijk. Adinda heeft zelf 
meer dan 20 jaar in sales gezeten en alles wat zij je leert is praktisch en direct toepasbaar. 
De verkooptraining is inmiddels gevolgd door honderden mensen en iedereen is verrast hoe 
simpel je een gesprek kunt sturen. De training wordt gegeven in Zwolle. Persoonlijke 
aandacht staat voorop. 
 

RESULTATEN VAN DE BLOEI VERKOOPTRAINING 

Je weet hoe je de leiding kunt nemen in een verkoopgesprek en waar je op kunt letten. Je 
bent je bewust van de non verbale signalen die de klant geeft. En je hebt geleerd hoe je een 
gesprek goed kunt afsluiten en zo optimaal rendement kunt halen uit je gesprekken. 
 

JA, DAT WIL IK! 

  

https://www.bloeiopleidingen.nl/verkooptraining/#reserveren
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NETWERKTRAINING 
 

PRETTIG EN SUCCESVOL NETWERKEN 

In één dag leer je álles over prettig en succesvol netwerken, zonder dat het er te dik 
bovenop ligt. Je leert wat netwerken is, welke soorten netwerken er zijn en welke 
verschillende doelen er zijn. Ook leer je wat de Netwerkcirkel is en hoe je die toepast. De 
Netwerkcirkel is een methodiek van BLOEI. 
 
STUDIEDUUR   1 dag 
SOORT    individuele training 
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 425,- btw vrij 
INCOMPANY   Op aanvraag  
 
HAAL MEER UIT JOUW NETWERKGESPREK 

In de individuele training ‘Netwerken doe je zo’ leer je alles over netwerken. Waar en hoe 
kun je gaan netwerken? Hoe vind je een netwerk wat bij jou past? En wat heb je nodig om 
te gaan netwerken? Deze netwerktraining is praktisch en laagdrempelig.  
 
WANNEER KAN IK DEELNEMEN? 

Na aanmelding via de site nemen we contact met je op om een datum vast te leggen.  
 
ZO VERGEET NIEMAND MEER JOUW NAAM 
Als ondernemer weet je hoe belangrijk een goed netwerk is. Regelmatig ga je naar 
netwerkbijeenkomsten om andere ondernemers te ontmoeten met de hoop dat hier 
opdrachten uit volgen in de toekomst. Of je bent nog nooit naar een netwerkbijeenkomst 
geweest. Tijdens deze training leer je hoe leuk netwerken is. We gaan samen op zoek naar 
een manier die bij jou past. 
 
RESULTATEN VAN DE BLOEI NETWERKTRAINING 
Na afloop van de netwerktraining weet je hoe je je contacten kunt uitbreiden en maximaal 
kunt benutten zonder dat het er te dik bovenop ligt. Je hebt veel tips ontvangen die je direct 
toe kunt passen in je gesprekken.  
 

JA, DAT WIL IK! 

 

  

https://www.bloeiopleidingen.nl/netwerktraining/#reserveren
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PITCHTRAINING 
 
IN 1 DAG EEN OVERTUIGENDE ELEVATORPITCH 

In de individuele training ‘Krachtige pitch die bijblijft’ leer je in 1 dag hoe je jezelf en je 
bedrijf professioneel kunt presenteren. Je gaat aan de slag met je Merkwaarden en je ideale 
klant en daarna heb je alle ingrediënten voor jouw unieke pitch. Een unieke training waarin 
je leert hoe je jouw bedrijf op originele wijze presenteert, in woord én beeld.  
 
STUDIEDUUR   1 dag 
SOORT    Individuele training 
VOOROPLEIDING  Geen 
KOSTEN   € 695,- btw vrij  
INCOMPANY   Op aanvraag 
 
VAN MERKWAARDEN NAAR ELEVATORPITCH 

Een goede, pakkende pitch is best lastig. Een pitch is al gauw langdradig, onduidelijk of saai. 
In de BLOEI Pitchtraining gaan we daarom eerst terug naar de kern: jouw Merkwaarden. 
Waarom doen klanten zaken met jouw bedrijf? Ook bepalen we jouw ideale klant én 
bekijken we wat jou bijzonder maakt als ondernemer. Daarna gaan we aan de slag met jouw 
pitch. We maken jouw verhaal in spreektaal én brengen het in beeld met korte illustraties. 
Zo wordt het helemaal jouw verhaal. 
 
WANNEER KAN IK DEELNEMEN? 

Na aanmelding via de site nemen we contact met je op om een datum vast te leggen.  
 
KORT EN KRACHTIG JOUW VERHAAL 
Herken je dat? Er wordt in een gesprek gevraagd om kort iets te vertellen over je bedrijf. 
Kun jij kort en krachtig de kern weergeven van je werkzaamheden en het nut ervan? Ook 
datgene wat je uitstraalt geeft een indruk aan je gesprekspartner. Hoe bewust ben jij je van 
je houding? Hoe breng je duidelijk over wie je bent en wat je doet op een manier die bij je 
past. Kortom: een elevatorpitch houden! 
 
RESULTATEN VAN DE BLOEI PITCHTRAINING 

Na afloop van de training heb jij een krachtige pitch. Je kunt vertellen waarom de klant met 
jou zaken moet doen en door alle presentatietips kun je je verhaal goed vertellen.  
 

JA, DAT WIL IK! 

 
 
 
 
 

https://www.bloeiopleidingen.nl/pitchtraining/#reserveren
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ALGEMENE INFO 
 

ERKENDE OPLEIDING 

BLOEI Opleidingen en trainingen is erkend opleider bij het CRKBO.  
Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle dan kun je via het Ontwikkelfonds 
Regio Zwolle tot 50% subsidie ontvangen. Dit geldt voor werkgevers (en 
hun werknemers) en voor ZZP’ers. Ook voor bedrijven in de 
Stedendriehoek zijn er diverse mogelijkheden.  
Lees alles over subsidies op de website. 
 

BETALING IN TERMIJNEN 

Voor de erkende BLOEI Opleidingen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Voor 
aanvang van de opleidingen ontvang je een factuur van 20% van de totale kosten. Het 
restbedrag kan in drie gelijke termijnen worden voldaan.  
De BLOEI trainingen worden in 1x voldaan.  
 

INSCHRIJVING 

Aanmelden voor een erkende BLOEI Opleidingen vindt plaats via mail, telefoon, website of 
door een bevestiging van BLOEI Opleidingen aan de opdrachtgever. De definitieve 
inschrijving gebeurt door het invullen van de studie overeenkomst van de desbetreffende 
opleiding. Op alle inschrijvingen zijn de Algemene Voorwaarden van BLOEI Opleidingen van 
toepassing.  
 

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle
https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle
https://www.bloeiopleidingen.nl/subsidie/
https://www.bloeiopleidingen.nl/algemene-voorwaarden/

