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De verborgen impact
Trainingen voorjaar 2019

Wil jij, samen met Babette, meer mensen inspireren om te verduurzamen aan de 
hand van De verborgen impact? 

Babette Porcelijn (initiatiefnemer van Think Big Act Now, jurylid Duurzame 100) 
inspireert steeds meer mensen om effectief te verduurzamen aan de hand van 
het gedachtengoed van De verborgen impact. Dit voorjaar organiseren wij weer 
een leergang verborgen impact. Je leert in deze leergang zelfstandig lezingen te 
verzorgen over verborgen impact. Het is een verrijking van je eigen portefeuille 
als professional of geïnteresseerde. Daarnaast spelen wij geregeld verzoeken voor 
lezingen door naar onze alumni. Ten slotte biedt de Basis Leergang toegang tot 
vervolgopleidingen, om De Verborgen Impact Trainer of Master Trainer te worden.

MELD JE NU AAN!
In deze leergang is plek voor maximaal 16 deelnemers. Je kunt je aanmelden door 
een e-mail te sturen met je gegevens en een korte motivatie (max 250 woorden) 
aan thinkbig@porcelijn.com. Als je na akkoord het deelnamegeld overmaakt is je 
aanmelding afgerond. Je ontvangt dan het boek en toegang tot de lesmaterialen.

KOSTEN DEELNAME
De prijs voor deelname aan deze leergang, inclusief e-learning, materiaal, boek en 
catering, is € 875,- exclusief btw. Bij iedere groep geven we één 'wildcard' weg aan 
een deelnemer met een overtuigende motivatie en klein budget. De wildcard geeft 
50% korting op deelname. De 1-daagse vervolgopleiding Leergang Communicatie 
kost € 350,- ex btw. 

VRAGEN
Heb je vragen over de Leergang? Mail dan naar thinkbig@porcelijn.com.

VOORBEREIDING
We verwachten dat deelnemers voorafgaand aan de eerste lesdag 8 à 12 uur zullen 
besteden aan voorbereiding, exclusief lezen van het boek en een (online) lezing 
van Babette bijwonen. Die voorbereiding bestaat onder andere uit e-learning, die 
je kunt doorlopen nadat je het boek hebt gelezen. Ter voorbereiding op de tweede 
lesdag maken deelnemers opdrachten, dat kost 3 à 4 dagen tijd.

LEERDOELEN EN BEOORDELING
Je krijgt een gedegen begrip van De verborgen impact en leert zelfstandig lezingen 
te verzorgen. Hiervoor gaan we in de leergang aan de slag met inhoudelijke 
kennis en inzicht in De verborgen impact. Dat doen we onder meer in de opdracht 
‘Ketenanalyse’. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van 
jouw eigen presentatie over De verborgen impact. 

Om een idee te geven, dit zijn enkele van de criteria waarop je wordt beoordeeld:
 » Presenteren; tone of voice (inspirerend), eigen verhaal, binnen de tijd blijven
 » Inhoudelijke kennis en inzicht; e-learning, ketenanalyse van een product naar 

keuze en de kwaliteit van de persoonlijke eindpresentatie

CERTIFICAAT & VERVOLG
Bij 100% deelname, succesvolle afronding van de instaptoets en een positieve 
beoordeling op de ketenanalyse en de persoonlijke eindpresentatie, krijgt de 
deelnemer een certificaat van deelname uitgereikt. Het certificaat is de licentie 
om in kleine kring De verborgen impact lezingen te verzorgen, zoals voor eigen 
leerlingen, collega's, vrienden en familie, en om bijbehorend materiaal te 
gebruiken. 

De training is ten eerste bedoeld om jouw eigen repertoire te verrijken. 
Om jezelf verder te verdiepen in De verborgen impact, kun je de vervolgopleiding 
Communicatie voor Trainers volgen. 

Deelnemers die deze opleidingen succesvol afronden, worden gecertificeerd Trainer, 
waarna wij je kunnen uitnodigen om lezingen en workshops te verzorgen bij onze 
klanten. De eerstvolgende Leergang Communicatie voor Trainers staat gepland voor 
maandag 13 mei 2019. Je kunt je meteen opgeven voor beide leergangen.
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Programma Basis Leergang

VOORBEREIDING
 » (Video) lezing Babette bekijken
 » De verborgen impact (vanaf de derde druk) lezen
 » Eigen impact scoren en BAM-matrix invullen
 » E-learningmodules 1 & 2 doorlopen en instaptoets maken
 » Oprachten Ketenanalyse en Personaliseren voorbereiden

Groep A en B (max 16 personen): Maandag 18 maart / 9.30 - 17.00
Locatie: Broedplaats HW10, Hendrik van Wijnstraat 10 te Amsterdam

PROGRAMMA DAG 1  

Introductie Uitleg over de Basis Leergang en certificering
Voorstelronde met speeddate pitch ketenanalyse

Masterclass Lezing van Babette
Onder de motorkap van De verborgen impact

Workshop Doorloop de workshop Verborgen Impact 

Lunch

Start opdracht 
Ketenanalyse

Maak zelf een ketenanalyse; Groepjes bereiden samen de 
thuisopdracht voor

Start opdracht 
Presenteren

Hoe personaliseer je jouw Verborgen Impact lezing? Met 
intervisie

HUISWERK
 » Ketenanalyse maken (met groepje)
 » Presentatie slides maken, tekst uitschrijven en oefenen
 » E-learning modules 3 & 4 maken

Groep A (8 personen): Maandag 8 april / 9.30 - 17.00
Groep B (8 personen): Dinsdag 9 april / 9.30 - 17.00
Locatie: Broedplaats HW10, Hendrik van Wijnstraat 10 te Amsterdam

PROGRAMMA DAG 2  

Bespreking Vragen aan Babette
Recap dag 1 en bespreken thuisopdrachten

Afronden 
opdracht 
Ketenanalyse

Ketenanalyse: afronden, presenteren en beoordeling
Vragen beantwoorden
Feedback van Babette

Lunch

Afronden 
opdracht 
Presenteren

Individuele presentaties De verborgen impact (10 minuten)
Vragen beantwoorden
Feedback van Babette

Beoordeling Babette en de Master Trainer beoordelen de presentaties en 
geven feedback, je hoort of je geslaagd bent. Indien nodig 
krijg je aanvullende opdrachten

Uitreiking Certificaten van Deelname De verborgen impact Basis 
Leergang

Borrel
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Programma Leergang Communicatie

VOORBEREIDING
 » Je beschikt over een Certificaat van Deelname De verborgen impact Basis 

Leergang
 » Je oefent om alle slides van de uitgebreide lezing te kunnen presenteren
 » Bij voorkeur: lezing en workshop Babette bijwonen

Groep: max. 8 personen
Maandag 13 mei 2019 / 9.30 - 17.00
Locatie: Broedplaats HW10, Hendrik van Wijnstraat 10 te Amsterdam

PROGRAMMA  

Introductie Rol De verborgen impact trainer, uitleg over certificering

Spelregels 
Communicatie

Uitleg van Babette

Oefenen Lezing aanscherpen en oefenen 
Omgaan met lastige vragen

Lunch

Oefenen Workshop oefenen

Examen 
presenteren

Uitgebreide lezing (40 minuten), waarvan elke deelnemer een 
stukje presenteert

Beoordeling Babette en de Master Trainer beoordelen de presentaties en 
geven feedback, je hoort of je geslaagd bent. Indien nodig 
krijg je aanvullende opdrachten

Uitreiking Certificaten Trainer De verborgen impact

Borrel

 ” Twee hele 
inspirerende gave 

dagen! Heeeeel erg 
veel geleerd over 

de complexiteit van 
ketenanalyses

DEELNEMER BASIS LEERGANG 
NAJAAR 2018


