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De online lessen worden opgenomen als 
naslagwerk.

De opnamen van de lessen worden op de 
Sqribox4U community geplaatst en zijn alleen 
voor jullie zelf zichtbaar.

Gebruik van de opnames is alleen voor eigen 
gebruik. Het is niet toegestaan (delen of foto’s 
van) de opnames te gebruiken in 
communicatie naar anderen of op social
media.
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Deel 1: Introductie en 
theorie

Deel 2: Toolbox en 
gebruik

Deel 3: Verdieping en 
toepassing
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Kennismaking

Introductie

- Starterspakket

- Sqribox4U community

ACORN model

Opbouw verdere training

:

Aan het eind van deze sessie hebben we elkaar 
beter leren kennen en weet je hoe je gebruik 
kunt maken van de Sqribox4U community

:









Certified
Sqribox® Professional

Naam altijd te gebruiken met het 
Registered Trademark teken

Zolang je lid bent van de Sqribox4U community mag je gebruik maken van 
uitingen van het Sqribox® merk in jouw communicatie naar jouw klanten

Website | Social Media | Foldermateriaal
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Hoe kom ik daar gemakkelijk?
Rechtstreeks en via de website

Alles bij elkaar in jouw 
persoonlijke omgeving

http://www.sqribox4u.com/


Naslag | Persoonlijke sessies | Verdieping

Al jouw trainingen bij elkaar in 
één omgeving
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Download sjablonen
De hele bibliotheek rechtenvrij te gebruiken...

Continu nieuwe sjablonen, ook op verzoek

Help jouw klant op weg
Gebruiksaanwijzing | Instructiefilmpjes (komen nog)

3

Alles voor jouw gebruik
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Stel je vragen, deel ervaringen, check ideeën, 
kortom: inspireer elkaar om Sqribox nog 

effectiever en breder in te kunnen zetten voor 
jouw klanten

Wissel ervaringen uit
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Alles tegen aantrekkelijke ledenprijzen!

Schrijfblokken | Uitbreidingsset | Schrijfmateriaal | 
Lichtplaatjes | Wissellijstjes | Boeken | Etc…

Alles wat je nodig hebt…
… en meer!
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Sqribox in 

5 stappen:

ACORN

2.  Committment: vertaling in concreet doel

3. Organisation: kies jouw ankers

4. Realisation: maak de sqribl

5. Nudging: zorg voor gentle reminders

1. Awareness: brandend verlangen, urgentie
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Les 2: Hoe werkt ons brein?

Les 3: Neurologie van verandering

Aan het eind van deel 1 begrijp je wat er in je brein 
gebeurt bij verandering en waarom verankering zo 
belangrijk is

Daarnaast snap je hoe Sqribox hierbij kan helpen

:
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Les 4: Praktijksessie – maak jouw sqribl

Les 5: Visuele ingang – Beeldkaarten
Psychologie van kleur

Les 6: Auditieve ingang – Woordkaarten

Aan het eind van deel 2 heb je zelf ervaren hoe 
sqribox werkt, heb je jouw eigen sqribl gemaakt en 
ervaren wat het doet.

Je kunt nu werken met het materiaal in de toolbox
en kunt de kaartensets effectief inzetten.

:
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Les 7: Sqribox in diverse (verander)modellen

Les 8: De systemen van Gurdjieff
Concept en detail

Les 9: Toepassingsmogelijkheden Sqribox
Samenvatting en vragen

Aan het eind van deel 3 weet je welke plek Sqribox
inneemt in diverse gangbare modellen en kun je de 
diepere lagen van de techniek doorgronden.

Je kent de diverse toepassingsmogelijkheden en 
variaties en kunt deze effectief inzetten.

:
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We hebben kennisgemaakt met elkaar en met 
de uitgangspunten van Sqribox.

Je weet wat je van de verdere training en het 
starterspakket kunt verwachten.

Je kunt inloggen in de Sqribox4U Community en 
weet in grote lijnen wat je hier kunt vinden.

Je hebt in grote lijnen het ACORN-model van 
Sqribox leren kennen.






