
 

 

 Hallo, welkom bij de Sqribox® Basistraining. Wat leuk dat je besloten hebt om met Sqribox® 

binnen jouw praktijk aan de slag te gaan! 

 

 Je hebt aangemeld voor het starterspakket. Dat betekent dat je naast toegang tot de Sqribox4U 

Community, waar je nu in zit voor de Basistraining, ook binnenkort de toolbox gaat ontvangen. 

Deze krijg je uitgereikt tijdens de Praktijksessie. 

 

 Naast het materiaal dat je hier online kunt vinden, vinden diverse Zoom meetings plaats. 

Hiervoor krijg je tijdig de uitnodigingen toegestuurd met de link.  

 

 Deze Basistraining bestaat uit 3 delen: 

1. Introductie en Theorie; 

2. Toolbox en gebruik, dit is vooral een heel praktisch deel; 

3. Verdieping en Toepassing 

 

 Ad 1. In het eerste deel gaan we eerst nader kennismaken. Ook gaan we kort in op het Sqribox 

ACORN model en we gaan in op de theorie achter Sqribox. Met name een stuk neurologie, 

hormoonhuishouding en drijfveren ga je hier terugvinden. Tijdens de Zoom sessies zullen we hier 

in grote lijnen doorheen lopen. Verdieping op alle onderwerpen vind je in diverse filmpjes hier 

online. Dus je kunt op je eigen tempo hier doorheen lopen wanneer deze onderwerpen nieuw 

voor je zijn. Ben je hier al wat meer bekend mee, dan kan het zijn dat je voldoende hebt aan de 

Zoomsessies. Deze worden ook opgenomen en kun je altijd terugkijken. Waar je die kunt vinden 

dat leg ik je uit in de eerste Zoom sessie. 

 

 Ad 2. In het tweede deel ga je praktisch aan de slag. Dit deel begint met de live Praktijksessie. Je 

krijgt de toolbox dan uitgereikt en daar gaan we meteen mee aan de slag. In de sessies daarna 

gaat ook gewerkt worden met het materiaal uit de doos en we zullen regelmatig teruggrijpen op 

de sqribl die je tijdens de Praktijksessie gaat maken. 

 

 Ad 3. In het laatste deel komt een diversiteit aan onderwerpen aan bod die een verdere 

verdieping geven. Daarnaast kijken we ook waar mensen op vast kunnen lopen, wat dit zegt en 

hoe je hier informatie uit kunt halen en mensen weer op weg kunt helpen.  

 

 Na de basistraining kun je uiteraard zelf binnen jouw praktijk met Sqribox® aan de slag. Je zult 

merken dat je steeds creatiever wordt in het inzetten hiervan en het is natuurlijk erg leuk om 

ideeën van elkaar op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

 

 Dat staat centraal tijdens de Inspiratie dag, een live terugkom moment dat gepland zal worden 

zo’n 2-3 maanden afloop van de training. Uiteraard krijg je dan ook je certificaat uitgereikt en 

combineren we dat met een mooi samenzijn. 
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 Wanneer je de Basistraining hebt afgerond ben je officieel gecertificeerd. Proficiat! Buiten dat je 

nu zelf goed voorbereid aan de slag kunt, wordt jouw naam en informatie gedeeld op de pagina 

van Sqribox.com zodat je goed te vinden bent. Wat je hier op wilt laten zien van jezelf bepaal je 

uiteraard zelf. Je krijgt tijdig informatie wat ik nodig heb van je zodat je hier optimaal tot je recht 

komt. 

 

 Maar ik loop op de zaken vooruit. Laten we maar eens gaan starten! Ben je er klaar voor? Ga dan 

snel door naar de volgende les. Door telkens als je met een les klaar bent, de knop ‘markeren als 

voltooid’ aan te klikken, krijg je toegang tot de volgende les. En ik zie je heel snel tijdens onze 

eerste Zoom sessie.  

 

 Tot dan en heel veel plezier! 


