
 

 

 Hallo, welkom bij de Sqribox® Basistraining 4 Colournostics. Wat leuk dat je besloten hebt om 

met Sqribox® binnen jouw praktijk aan de slag te gaan als aanvulling op de geweldige 

Colournostics methode! 

 

 Je hebt je aangemeld voor het starterspakket Sqribox® 4 Colournostics. Dat betekent dat je naast 

toegang tot de Sqribox4U Community, waar je nu in zit voor deze training, ook binnenkort de 

basis toolbox gaat ontvangen. Hiermee ga je in module 3 aan de slag. 

 

 Je bent waarschijnlijk al met Colournostics aan de slag met jouw klanten. Mooi hè, hoe je vrij 

eenvoudig en snel de diepte in kunt gaan met je klanten. Aan het eind van dit proces weten ze 

welke kleuren hen gaat helpen in de toekomst en heb je samen een mooie affirmatie gevonden 

waarin de essentie wordt gepakt. Dan is het zaak dat dit daadwerkelijk wordt verankerd in hun 

brein. Dat is nou precies waar Sqribox® mee helpt. Het sluit daarmee naadloos aan op 

Colournostics. 

 

 Deze E-learning bestaat uit 5 delen: 

1. Introductie; 

2. Neurologie van verandering; 

3. Met Sqribox® aan de slag; 

4. Praktijksituaties; 

5. Verdere toepassingsmogelijkheden. 

 

 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®. En uiteraard gaan we hier dieper in 

op de samenhang tussen Colournostics en Sqribox®. 

 

 Ad 2. In het tweede deel duiken we een stukje theorie in. Sqribox® is gebaseerd op de 

neurowetenschappen. Een deel daarvan vind je ook terug in de NLP en dus in Colournostics. Dat 

gaan we hier niet allemaal herhalen. Wel krijg je een korte samenvatting en met name de 

vertaalslag waar en hoe dit aanhaakt op Sqribox®. 

 

 Ad 3. Dan wordt het hoog tijd om zelf aan de slag te gaan. Als het goed is heb je dan inmiddels de 

Basis toolbox ontvangen waarmee je in deel 3 aan de slag gaat. Je gaat jouw eerste sqribl maken 

en je krijgt diverse tips hoe je met je klant de praktische vertaalslag kunt maken van 

Colournostics naar de verankering met Sqribox®. Ook word je wegwijs gemaakt in de sjablonen 

die je online vindt en hoe deze te gebruiken. 

 

 Ad 4. Nadat je de praktijkopdracht van deel 3 hebt geüpload, gaan we wat dieper in op een 

aantal praktijksituaties waar je rekening mee dient te houden of wat je tegen kunt komen. 

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.  
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 Ad 5. In het laatste deel krijg je een inkijkje in andere toepassingsmogelijkheden van Sqribox®, 

zodat je deze werkvorm breed kunt inzetten in jouw praktijk en hoe je aanvullend materiaal kunt 

vinden. 

 

 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 misschien het is natuurlijk erg 

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

 

 Het kan ook zijn dat je onderweg vragen tegenkomt. Deze kun je stellen via je persoonlijke sessie 

waarvoor je uitgenodigd wordt. Heb je daar nog geen uitnodiging voor gekregen? Stuur me dan 

even een berichtje naar contact@sqribox.com. Het voordeel van de persoonlijke sessies is dat je 

straks alles bij elkaar hebt staan in jouw trainingsomgeving. En je kunt het zo instellen dat je een 

mailtje krijgt wanneer je in de persoonlijke sessies een bericht ontvangt. 

 

 Maar vaak is het nog veel leerzamer om elkaar verder te helpen. Daarvoor zijn de Q&A-sessies 

bedoeld die online via Zoom worden gehouden. In het overzicht hieronder vind je de data en de 

zoom links van deze sessies. Reserveer ze alvast in je agenda! Je bent welkom om hier aan te 

sluiten en zo nog meer uit jouw ervaring en training te halen. 

 

 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 hoop je snel te zien tijdens één 

van de online Q&A sessies. 

 

 Tot dan en heel veel plezier! 


