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WELKOM 

Wat TOP dat je erbij zal zijn. Dit is hét traject om te evolueren in je competenties van goede coach naar topcoach. 

Je krijgt inzichten en tools aangereikt om direct aan de slag te gaan voor jezelf en/of als begeleider van je klanten.  

Daarnaast heb je gekozen om ook je coach business naar het volgende level te laten evolueren. Je weet dat coach 

vaardigheden geweldig zijn, en dat business vaardigheden ook noodzakelijk zijn om je bedrijf naar die next level te 

laten groeien. 

Ik zal je vol liefde, veroordeelloos en warmte trainen. En ik ondersteun je graag mee in deze prachtige reis.  

Tot gauw, 

Els  

 

Inhoud van de 9 maanden Breakthrough Coach traject 

Dit traject bestaat uit 

- 3 dagen live opleiding 

- Elke maand online live mentoring gedurende 9 maanden 

- Dagelijks contact op besloten Facebook groep wanneer gewenst 

- Online programma met solide database met tastbare coachingsoefeningen 

      Bevestiging Inschrijving  

Breakthrough Coach Opleiding 

+ Play Big Business  
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De 3 dagen opleiding wordt georganiseerd in 3 blokken van 1 dag.  

Door een combinatie van praktische tools en technieken worden de competenties van de coach naar het volgende 

level getild. 

De ‘Breakthrough coach competenties’ omvatten: 

1. Attitude als coach 

o Hoe maak je de beste verbinding met je klant 

o Hoe creëren van veiligheid van start 

o Attitude van een succesvolle doorbraakcoach 

2.  Basis competenties  

o Rapport, verbinding 

o Actief luisteren 

o Krachtige vraagstelling en doorvragen 

o Durven spiegelen 

o Actieplan opstellen 

3.  Breakthrough tools 

o Klanten in hun zelfwaarde zetten 

o Zelfacceptatie bevorderen 

o De krachtigste methode om overtuigingen om te draaien 

o Verleden achter je leggen 

o Body work 

o Werken met bewezen doorbraakmethodes 

Een aantal voorbeelden zijn: 

o PERFORM structuur 

o Structuur van de overtuiging: BOT (belemmerende overtuigingen ombuigen) 

o Systemisch werk: gezin van herkomst en zelfwaardering 

o Transactionele analyse: ik ben ok-jij bent ok 

o Body work: adhv lichaamssignalen oude blokkages opkuizen 

o Structuur om schaamte weg te werken 

o Boundaries/ grenzen werk van Anné Linden 

o En zoveel meer 
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Inhoud van de 6 maanden Play Big Business: business opleiding  

o Play Big Business opleiding bestaat uit 5 delen 

1. Play Big Blueprint  

2. Play Big Me  

3. Play Big Business What 

4. Play Big Business How 

5. Play Big Business Accountability  

Door een combinatie van praktische tools en technieken wordt de assertiviteit en marketing en sales vaardigheden 

van elke deelnemende ondernemer opmerkelijk versterkt.  En bovendien krijg je bewezen tools aangereikt om je 

business te boosten. 

Thema’s waarop wordt gewerkt in eerste deel ‘Play Big Blueprint’ 

• Helder maken waar je naartoe wilt met je business  

• Helder wat je wel en niet wilt doen 

• Met wie en wie niet 

• Concreet en meetbaar 

Stap 2: Play Big Me 

• Als business owner meer een katalysator zijn ipv de bottleneck van je bedrijf 

• Durven te gaan staan voor wat je te bieden hebt 

• Doorbreken van de oude patronen zoals ‘niet goed genoeg’, ‘wie ben ik maar’, ‘uitstelgedrag’ en zoveel 

meer 

• Durven andere mensen toe te laten om je te helpen exponentieel te groeien 

Stap 3: Play Big Business What 

• Business plan  

• Ideale klanten definieren 

• Communicatie aanscherpen op je klant  

• Focus 

• Doelen scherp stellen 

• Marketing plan 

• Sales plan 

• Je uitstraling 

• En zoveel meer 

Stap 4: Play Big Business How 

• Hoe van ‘Start’ naar ‘Booming’ bedrijf gaan 

• Marketing plan: 

o Hoe je social media aanpakken? 
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o Hoe een webinar draaien die converteert? 

o Hoe een website bouwen die verkoopt? 

o Hoe een podcast op spotify en soundcloud zetten? 

o Waar rekening mee houden voor je product funnel?  

o Hoe pak je effectief een email funnel aan? 

o Hoe lanceer je met kleine betalende programma’s? 

o Hoe draai je events? 

o En zoveel meer 

• Sales plan 

o 2-stappen plan van bouwen van goede sales gesprekken 

o Welke vragen wel te stellen, welke niet 

o Hoe een neen een ja kan worden 

o Bezwaren management 

• Aandacht management 

Stap 5: Accountability 

• Accountability template 

• Business buddy 

• Groep die je accountable houdt 

• En zoveel meer 

 

Benodigdheden 

Alles wordt verzorgd voor deze opleiding. Je krijgt een schriftje, cursusmateriaal en pen ter beschikking. Kom gerust 

in makkelijke kleren en schoenen. Je mag altijd je favoriete kussen, dekentje en yoga mat meebrengen.  

We zitten in een prachtige omgeving, ten midden van de Vlaamse Ardennen met een prachtige tuin. Wanneer het 

weer goed genoeg is kunnen we de natuur gebruiken.  
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Praktisch: 

• Play Big Business: 

o Live dagen 

▪ Online halve dag live op 18 november 9h-13h via zoom 

▪ Live dagen Geraardsbergen, België 

• Play Big Me: 2 December  

• Play Big Business: 12 Ja nuari 

o Maandelijkse mentor calls, online via zoom 

▪ Kickstart 12 of 19 oktober 8h30-11h30 

▪ Daarna elke 3de woensdag van de maand, voor 5 extra maanden (totaal 6 calls) 

o Online programma start 10 oktober, toegang 7 maanden 

• Breakthrough Coach:  

o Locatie live dagen Geraardsbergen, België 

▪ 13 januari: Supervisie coach competenties 

▪ 17 maart: Systemisch werk 

▪ 12 mei: Body Based Trauma Work 

o Maandelijkse mentor calls, online via zoom 

▪ Kickstart 26 oktober 8h30-11h30 

▪ Daarna elke 4de woensdag van de maand, voor 8 extra maanden (totaal 9 calls) ; in juli 

geen groeps coaching 

o Online programma start 19 oktober, toegang 1 jaar 

• Parkeren kan gewoon bij de prachtige locatie. Er is genoeg parkeerplaats voor iedereen.  

• Prijs per deelnemer:  

o Bedrag 11.990€  (incl. 250 € catering) + BTW  

o Vermelding ‘Breakthrough Coach + Play Big Business’+ naam bedrijf + naam deelnemer + 

factuurnummer 

o IBAN BE20 0688 9555 5456 

o De inschrijving wordt genoteerd bij betaling.  

 

KMO portefeuille 

Indien u betaalt met KMO portefeuille, krijgt u momenteel als klein bedrijf 30% van de prijs excl BTW gesubsidieerd 

en als middelgrote organisatie 20% exclusief BTW gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Meer concrete informatie vindt u op volgende pagina’s: http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-

krijgen en http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-

ge%C3%AFnterpreteerd-worden. Dit enkel op voorwaarde dat uw aanvraag wordt ingediend voor de start van de 

opleiding of tot maximaal 14 dagen nadien.   

BTW dient betaald te worden op rekeningnummer: IBAN BE20 0688 9555 5456. 

Het erkenningsnummer voor Breakthrough Academy voor de KMO portefeuille is: : DV.O220069. Laat even weten 

dat je met KMO wilt betalen en we bezorgen je een powerpoint hoe het in te geven. 

 

http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen
http://www.vlaio.be/artikel/hoeveel-subsidies-kan-ik-krijgen
http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-ge%C3%AFnterpreteerd-worden
http://www.iwt.be/faq/voldoe-ik-aan-de-kmo-definitie-hoe-moet-de-kmo-definitie-ge%C3%AFnterpreteerd-worden
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Over de trainer 

Els zal de training leiden en de inhoudelijke vragen opnemen. Een assistent-trainer zal ter beschikking staan voor 

alle organisatorische en opmerkingen met betrekking tot deze opleiding. Els werkt al meer dan 10  jaar als business 

coach, trainer en mentor voor o. a. managers bij multinationals, ondernemers en particulieren. Ze is een 

internationaal gecertifieerd coach als MCC (Master Certified Coach)  bij de International Coach Federation. Ze heeft 

meer dan 4500 uren coaching en 100-en dagen training ervaring in de meest uiteenlopende sectoren. Ze wordt 

erkend in België als 1 van de topcoaches die ons belgenland te bieden heeft. Ze geeft ondermeer training en 

coaching in zelfvertrouwen, communicatie-technieken (NLP), leiderschap, persoonlijkheidsprofielen, 

coachingsvaardigheden en assertiviteit. 

Haar uitgebreide curriculum vind je via https://www.linkedin.com/in/elsvanlaecke 

  

Bevestiging 

Ik schrijf mij in voor de training “Breakthrough Coach opleiding (startdatum 26 oktober 2022) + Play Big Business 
(startdatum 12 of 19 oktober 2022) en ga akkoord met de algemene voorwaarden* van de Els Van Laecke 
Breakthrough Academy die van toepassing zijn op deze opleiding.  

 

Naam:  

Bedrijf:  

Adres:  

Gsmnummer:  

BTW-nummer:  

Emailadres:  

Dieetwensen: 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

Stuur dit formulier gehandtekend naar hello@elsvanlaecke.com 

  

*De algemene en annuleringsvoorwaarden van onze Breakthrough Academy ondertekenen die te vinden zijn 

op volgende pagina. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/elsvanlaecke
http://www.starttomarket.be/algemene-voorwaarden
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
l. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing/ behoudens indien 
Movimiento bvba, hierna Els Van Laecke Breakthrough Academy zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende 
regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Els Van Laecke 
Breakthrough Academy niet verbindend, tenzij Els Van Laecke Breakthrough Academy zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk 
akkoord verklaard heeft.  
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Els Van Laecke 
Breakthrough Academy tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de 
toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.  
3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot l maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Els Van 
Laecke Breakthrough Academy het recht de prijzen eenzijdig te wijzigen in lijn met de op dat ogenblik geldende prijzen.  
4. In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verschuldigd:  
- 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het training of 
voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;  
-100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie.  
-100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de 
toegangslink.  
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Els Van Laecke Breakthrough Academy 
ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (vb. self love bottle, etc) dienen 
in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Els Van Laecke Breakthrough Academy in perfecte staat terug op haar maatschappelijke 
zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 99,00 €. Indien de inschrijver handelt in zijn 
hoedanigheid van consument, zal hij gerechtigd zijn op dezelfde vergoedingen in geval van annulering door Els Van Laecke Breakthrough 
Academy. De code en persoonlijke toegang tot de Breakthrough Academy online platform worden onmiddellijk stopgezet bij annulatie. U 
kunt wel een andere deelnemer (actief in dezelfde onderneming voor KMO portefeuille) laten deelnemen of op een latere datum 
deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs (niet bij gebruik van KMO portefeuille). 
5. ledere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Els Van Laecke Breakthrough 
Academy tenzij anders bedongen de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, 
welke ook de oorzaak van de vertraging, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.  
6. De inschrijver kan eenmalig en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een training verplaatsen naar een andere datum. 
Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien dezelfde training nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding 
van 75,00 € per dag wordt in rekening worden gebracht. Andere reeds door Els Van Laecke Breakthrough Academy gemaakte en te 
bewijzen kosten en ingevolgde de verplaatsing van het dag niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Els Van Laecke Breakthrough 
Academy in rekening worden gebracht.  
7. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuurdatum te worden geformuleerd per 
aangetekend schrijven.  
8. Alle facturen van Els Van Laecke Breakthrough Academy zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval 
van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per 
jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht 
van Els Van Laecke BreakthroughAcademy haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en 
gerechtskosten.  
9. Els Van Laecke Breakthrough Academy werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuilIe onder nummer DV. 
O220069. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de 
overheid alsook het naleven van ALLE KMOP wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het 
niet naleven van de KMOP vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het 
niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van 
tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling 
van de inschrijving. 
10. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van de inschrijving akkoord met het feit dat er beelden (foto’s, video) kunnen worden 
gemaakt, dewelke door Els Van Laecke Breakthrough Academy kunnen worden aangewend voor commerciële doeleinden en verspreid 
worden via de website van Els Van Laecke Breakthrough Academy en voor de verkoop van online programma’s. Indien er individuele foto’s 
van de inschrijver worden gemaakt dan heeft deze steeds het recht (i) beelden te raadplegen, (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en 
verspreiding ervan. Het geven van testimonials omtrent je ervaringen worden steeds beschouwd als impliciete instemming.  
11. De opdracht van Els Van Laecke Breakthrough Academy wordt beheerst door het Belgisch recht.  
 

 


