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Wat doet EQfit Academy

WE ZIJN EEN BEDRIJF
VOOR IEDEREEN
Waarom de methode snel en blijvend
werkt:
“De taak van het autonome zenuwstelsel is
om ervoor te zorgen dat we overleven op
momenten van gevaar en opbloeien in tijden
van veiligheid. Om te kunnen overleven,
moeten we bedreigingen kunnen herkennen
en moet er een overlevingsrespons worden
geactiveerd. Voor opbloeien is precies het
tegenovergestelde nodig – het afremmen
van de overlevingsrespons, zodat sociale
betrokkenheid mogelijk wordt. Als we dit
vermogen tot activering, remming en
flexibiliteit van reageren niet hebben, maakt
dat ons leven zwaar.” (Deb Dana)
Een belangrijk onderdeel van het praktische
werk is het in kaart brengen van
responspatronen, waardoor cliënten zich
bewust worden van de verschillende
toestanden en daarmee gepaard gaande
reacties van hun autonome zenuwstelsel.

Met behulp van oefeningen die speciaal zijn
ontwikkeld om het regulerende vermogen
van het ventrale vagale systeem te activeren,
kunnen zij vervolgens stap voor stap de
ingesleten patronen in hun zenuwstelsel
vervangen door nieuwe, meer adaptieve
patronen, hun zelfregulatie vergroten en
hun sociale-betrokkenheidssysteem op
adequate wijze gaan inzetten. Zo kunnen
mensen met een (trauma) geschiedenis
leren om opnieuw vorm te geven aan hun
autonome zenuwstelsel en een nieuw
verhaal over zichzelf en hun verleden gaan
creëren.
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IEDEREEN VERDIENT EEN
MOOI EN GELUKKIG LEVEN
Directe gedragsverandering
De methode bewijst zich keer op keer. Het
merendeel van de cliënten geeft aan dat
EQfit Academy een positieve invloed heeft
op zijn of haar leven. Daarom beveelt een
ruime meerderheid de EQfit Academy
training aan. Voor jezelf of voor het hele
gezin.
In de loop der jaren hebben we honderden
mensen en organisaties kunnen helpen naar
een gelukkiger bestaan. De statistieken zijn
ongelooflijk. Maarliefst 86% van de mensen
die een sessie ondergaat, merkt directe
gedragsverandering en ontvangt inzichten
waarmee ze direct aan de slag kunnen.
EQfit Academy staat voor kwaliteit. De EQfit
Academy Gedragstrainers worden daarom
professioneel opgeleid en constant
bijgeschoold om alles uit zichzelf te halen.

1. Overlevingsmechanisme tot rust brengen
2. Sociaal emotioneel systeem aanzetten
3. Bewust communiceren
4. Beïnvloedbaarheid verminderen
5. Emotieregulatie vergroten
6. Doelgericht handelen
7. Patronen doorbreken
8. Concentratievermogen vergroten
9. Traumaverwerking
10. Gevoel van veiligheid vergroten
11. Zelfvertrouwen versterken
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WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU
BETEKENEN
Volwassenen:
Het resultaat is snel en vooral blijvend. Geen
lange praatsessies of gegraaf in je verleden.
Geen suggestieve opdrachten maar leuke en
leerzame trainingen!
Volgens het merendeel van onze cliënten
ben je na een EQfit Academy-traject
zelfbewuster, daadkrachtiger, geef je
duidelijker je grenzen aan, heb je meer rust
en minder stress of angsten, behaal je
makkelijker je doelen, ga je beter om met
weerstand en tegenslagen en zit je bovenal
lekkerder in je vel dan ooit tevoren!

Kinderen:
Op maat gemaakte programma’s die zich
precies richten op wat kinderen op vroege
leeftijd nodig hebben.
Een richtlijn voor kinderen waar ze zich aan
vast kunnen houden. Een fundament waarop
ze kunnen vertrouwen.
Waardevolle teugels op het gebied van
zelfvertrouwen, beïnvloeding, concentratie,
reactievermogen, woedebeheersing, discipline,
respect, communicatie en doelgerichtheid. Een
sterke basis in hun jonge leven dat alles
makkelijker maakt en meer kans geeft op een
gelukkig leven.
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EQFIT ACADEMY OPLEIDING
EQfit Academy partnership
Een partnerorganisatie waarin mensen het
belangrijkst zijn.
Alle EQfit-gedragstrainers noemen wij
partners. Dit zijn zelfstandigen die onder de
vlag van EQfit Academy werken. Op deze
manier is het voor iemand die voor zichzelf
start makkelijker om een bedrijf op te
bouwen. Je kunt ook met een licentie werken
binnen de organisatie waar jij werkt.
Bij EQfit Academy doen we alles samen. Hier
leren we immers het meest van. Partners
creëren eigen opdrachten door een netwerk
van doorverwijzers op te bouwen. Daarnaast
zal EQfit Academy bedrijven, organisaties,
scholen etc. in jouw gekozen doelgroep
benaderen.
EQfit teams
De organisatie EQfit Academy is verdeeld in
teams. De teams hebben allemaal hun eigen
teamleider. De teamleider ondersteunt de
teamleden op alle vlakken en fungeert
Als het eerste aanspreekpunt voor de
teamleden. Door de teamleiders krijgen de
teamleden snel antwoord op hun vragen.

Commercie
Als EQfit Academy partner kun je ervoor kiezen
om zelfstandig aan de slag te gaan om de
markt te benaderen. Om dit professioneel aan
te pakken hebben we een praktische stappen
ontwikkeld waardoor je als partner
organisaties t/m een bepaald aantal
medewerkers kunt benaderen. De teamleider
kan je hierin ondersteunen.
Inhuur van partners
Als EQfit Academy partner kun je na het
afronden van de opleiding worden ingehuurd.
Als je hiervoor in aanmerking wil komen, is het
belangrijk dat je de oefeningen goed onder de
knie te krijgt en is het verplicht om
ontwikkeldagen te volgen. Op deze manier
kunnen we de kwaliteit blijven waarborgen.
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TOELATINGSPROCES
Toelatingsproces EQfit Academy gedragstrainers
Wij staan voor de hoge kwaliteit die we leveren en het resultaat wat we bij cliënten willen
bereiken. Voor nieuwe gedragstrainers is het dus erg belangrijk dat we hier zeer selectief in
zijn. Daarom maken we gebruik van een toelatingsproces.
1. Je vult de online vragenlijst in op www.eqfit.nl.
2. Er wordt een belafspraak ingepland om kennis te maken.
3. Je ontvangt een email met alle informatie over EQfit Academy en de opleiding tot
gedragstrainer.
4. Als alle vragen zijn beantwoord, en beide partijen zijn enthousiast, wordt er een
kennismakingstraining ingepland. De kosten van de toelatingstraining bedragen €149,excl. btw.
5. Na het tekenen van de geheimhoudingsovereenkomst en de gedragsregels wordt er een
startdatum vastgesteld om te gaan starten.
6. Je zal worden gekoppeld aan een van de teamleiders. De teamleider begeleid jou tijdens
het proces.
7. De Junior partnerovereenkomst wordt getekend na het afronden van de opleiding.
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EQFIT ACADEMY OPLEIDING
GRADATIES EN SEGMENTEN
Gradaties:

Segmenten:

Junior
Senior
Executive
Groepen
Familiesysteem
Instructeur

Jeugdzorg
(Top)sport
Onderwijs
KIDSS & Volwassenen
Organisaties
Evenementen
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JUNIOR OPLEIDING
Duur van de opleiding:
De opleiding dient binnen 6 maanden te worden
afgerond.
Inhoud van de opleiding
Tijdens deze opleiding leer je de 2 belangrijke
oefeningen van EQfit Academy. Deze studie kan
zowel zelfsturend als in een groep gevolgd
worden. Je ontvangt 2 lesdagen van 2.5 uur over
de lesstof en 1 lesdag van 2.5 uur over
zelfontwikkeling.
Begeleiding
Je wordt tijdens de opleiding volledig begeleidt en
ondersteund. Er kan kort en snel gehandeld
worden met jouw Teamleider.

Kosten en inkomsten
Kosten opleiding €2.099,- ex btw.
Uurtarief eigen opdrachten gem. €133,-/
Een inhuurtarief van €50,- ex BTW.
Reiskostenvergoeding €0,19 cent boven
de 50 km, ex btw.
Na 12 maanden betaald de partner een
fee van €50,- ex btw per maand.
Overeenkomst
Duur partnerovereenkomst 1 jaar
Na afloop van de EQfit Academy Junior
opleiding. De Junior partner beheerst 2
oefeningen voor volwassenen of kinderen
en kan hiermee EQfit Academy Basic
aanbieden.
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SENIOR OPLEIDING
Duur van de opleiding:
De opleiding dient binnen 6 maanden te worden
afgerond.
Inhoud van de opleiding
Tijdens deze opleiding leer je de 3 extra
oefeningen van EQfit Academy. Deze studie kan
zowel zelfsturend als in een groep gevolgd
worden. Je ontvangt 3 lesdagen van 2.5 uur over
de lesstof.
Begeleiding
Je wordt tijdens de opleiding volledig begeleidt en
ondersteund. Er kan kort en snel gehandeld
worden met jouw Teamleider.

Kosten en inkomsten
Kosten opleiding €2.099,- ex btw of in
combinatie met de junior opleiding betaal je
€3599,- excl. btw.
Uurtarief eigen opdrachten gem. €133,-/
Een inhuurtarief van €50,- ex BTW
Reiskostenvergoeding €0,19 cent boven
de 50 km, ex btw
Na 12 maanden betaald de partner een
fee van €75,- ex btw per maand.
Overeenkomst
Duur partnerovereenkomst 1 jaar
Na afloop van de EQfit Academy Senior
opleiding
De Senior partner beheerst 5 oefeningen
voor volwassenen en kan hiermee EQfit
Academy Exclusive aanbieden.
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EXECUTIVE OPLEIDING
Duur van de opleiding:
De opleiding dient binnen 6 maanden te worden
afgerond.
Inhoud van de opleiding
Tijdens deze opleiding leer je extra oefeningen,
lesgeven aan groepen of Familysystem van EQfit
Academy. Deze studie kan zowel zelfsturend als
in een groep gevolgd worden. Je ontvangt 3
lesdagen van 2.5 uur over de lesstof.
Begeleiding
Je wordt tijdens de opleiding volledig begeleidt en
ondersteund. Er kan kort en snel gehandeld
worden met jouw Teamleider.

Kosten en inkomsten
Kosten opleiding €2.099,- ex btw of in
combinatie met meerdere in dit gradatie
betaal je €3599,- excl. btw.
Uurtarief eigen opdrachten gem. €133,-/
Een inhuurtarief van €60,- ex BTW
Reiskostenvergoeding €0,19 cent boven
de 50 km, ex btw
Na 12 maanden betaald de partner een
fee van €100,- ex btw per maand.
Overeenkomst
Duur partnerovereenkomst 1 jaar
Na afloop van de EQfit Academy Executive
opleiding.
De Executive partner beheerst 5 tot 8
oefeningen voor volwassenen of kinderen
en kan hiermee EQfit Academy Plus of
groepen aanbieden.
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INSTRUCTEUR OPLEIDING
Duur van de opleiding:
De opleiding dient binnen 6 maanden te worden
afgerond.
Inhoud van de opleiding
Tijdens deze opleiding leer je alle technieken om
een goede instructeur te worden. De instructeurs
staan aan de top van de organisatie in binnen- en
buitenland en worden ingezet bij opleidingen en
in-company trainingen. De opleiding bestaat uit 6
lesdagen van 3 uur en het meelopen in
bestaande opleidingen.
Begeleiding
Je wordt tijdens de opleiding volledig begeleidt en
ondersteund. Er kan kort en snel gehandeld
worden met jeTeamleider.

Kosten en inkomsten
Kosten opleiding €2.099,- ex btw
Instructeurs betalen een maandelijkse fee
van €125,- ex btw.
Uurtarief eigen opdrachten gem. €133,-/
Een inhuurtarief van €75,- ex BTW
Reiskostenvergoeding €0,19 cent boven
de 50 km, ex btw
Overeenkomst
Duur partnerovereenkomst 1 jaar na
afloop van de EQfit Academy opleiding.
De instructeur beheerst alle oefeningen
en kan opleidingen verzorgen.
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MEEST GESTELDE VRAGEN (FAQ)
Wanneer kan ik starten en hoe ziet de opleiding eruit?
Iedereen start na het positief afronden van het toelatingsproces met de Junior opleiding Volwassenen
of KIDSS. De opleiding (volwassenen) is net zoals de Senior- en Executive zelfsturend te volgen of met
een groep.
Je ontvangt alle benodigdheden om aan de slag te gaan. Je ontvangt het studieboek, instructievideo’s
en checklists zodat je je eigen video’s van de proeftrainingen kan nakijken. De KIDSS en volwassenen
opleidingen starten 4 x per jaar, bestaat uit lesdagen van 2.5 uur en duurt gemiddeld 3 maanden. Als
je gaat starten met de opleiding wordt je z.s.m. ingedeeld bij de eerstvolgende opleiding.
Op welke manier kan ik oefenen?
De opleidingsstructuur is gebaseerd op Intellect, Intelligentie en Interactie. Het is een gebruikelijke
manier om te oefenen met proef cliënten. Hierdoor kun je direct in de praktijk meemaken wat er
gebeurt tijdens een oefening. Daarnaast kun je natuurlijk het studieboek bestuderen en dieper de stof
induiken. Voordat proef cliënten meedoen voor KIDSS, vullen de ouders eerst een
toestemmingsformulier in.
Krijg ik ondersteuning tijdens de opleiding?
Als je als cursist start met de opleiding ben je onderdeel van het EQfit Academy team. Dit betekend
dat je in één van de teams zal worden ingedeeld. Ieder team bestaat uit een teamleider en teamleden
in verschillende gradaties. Naast de ondersteuning die je in dit team ontvangt, heb je natuurlijk altijd
nog je opleider die je om hulp kan vragen.

EQfit Academy Opleiding

MEEST GESTELDE VRAGEN (FAQ)
Wanneer slaag je voor een oefening?
Als jouw video van de proeftraining voldoet aan de eisen die op de checklist staan stuur je de video
naar ons toe ter evaluatie. Wij zullen binnen 3 dagen laten weten of je klaar bent voor het examen.
Mocht je gezakt zijn, zullen we, met duidelijke feedback, proberen jou de handvatten te geven om op
korte termijn wel te slagen en herexamen af te leggen.
Waarom moet een partner maandelijkse fee betalen?
- Persoonlijke ondersteuning - Als je in privé situaties ergens tegenaan loopt.
- Zakelijke ondersteuning – Begeleiding over het opbouwen van een netwerk van doorverwijzers.
- Toegang tot de nieuwste innovaties van de EQfit Academy methode. (Per kwartaal ontvang je
updates) - Een persoonlijk EQfit Academy emailadres.
- Vermelding met naam, foto en emailadres op EQfit.nl
Hoe ziet een partnerovereenkomst eruit?
De partnerovereenkomst (Junior Partner) wordt na het positief afronden van de opleiding getekend.
Na de toelatingstraining in de aannameprocedure wordt er een concept van de partnerovereenkomst
naar je toegestuurd zodat alles duidelijk is voordat je begint. Vragen kunnen telefonisch worden
doorgenomen. Slaag je voor Senior, Executive of Instructeur, dan worden er nieuwe overeenkomsten
getekend.
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MEEST GESTELDE VRAGEN (FAQ)
Zijn de opleidingen erkend?
Nee, de opleidingen zijn niet erkend. Wij leiden op onze eigen manier nieuwe gedragstrainers op. Dit
doen we vanuit de kennis en ervaring die we in de laatste jaren hebben opgebouwd.
AGB Code:
Als organisatie hebben wij verschillende AGB codes om jong en oud te kunnen ondersteunen in de
zorg.
Ontvang ik een certificaat van de opleiding?
Na het afronden van elke opleiding ontvang je een certificaat. Deze certificering is voor 1 jaar geldig.
Om de certificering te behouden, dien je als EQfit Academy -gedragstrainer de techniek op hoog
niveau uit te kunnen voeren en tussentijdse innovaties te hebben aangeleerd. Dit wordt om de zes
maanden d.m.v. video-evaluaties getoetst.
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OVERIGE INFORMATIE
Vergoeding door zorgverzekering
EQfit Academy is bewust niet aangesloten bij een zorgverzekering. Dit zou betekenen dat we
concessies zouden moeten doen, dat we uiteindelijk met een beperkt aantal middelen aan de slag
kunnen en nooit meer het gewenste (snelle en blijvende) resultaat kunnen behalen.
Financiën
EQfit Academy partners hebben de mogelijkheid om de boekhouding zelf te regelen óf uit te besteden
aan onze eigen boekhouder BBP-Administratie. Zij kennen de organisatie en bieden speciale tarieven
aan. *Zie onder. Aangezien we graag willen dat alle facturen uniform verstuurd worden, kan er een
template worden verschaft die je kunt gebruiken.
De financiële administratie kun je uitbesteden aan BBP-administratie in Krommenie. Een
boekhoudkantoor dat al jaren de boekhouding van EQfit Academy BV en haar partners verzorgt. De
kosten hiervan bedragen voor de eerste 6 maanden €40,- ex btw per maand en daarna €80,- per
maand. Dit is inclusief facturen, inkoop- en verkoopfacturen en btw-aangiftes. Naast alle boekhouding
geeft Dennis Stam (eigenaar) ook regelmatig zakelijk advies aan de partners en is bereikbaar voor
vragen.
Alleen de methode gebruiken? Dat kan! Gebruik de methode zonder onderdeel van EQfit
Academy te zijn.
Wil je de oefeningen gebruiken als uitbreiding op je huidige aanbod, dan is dat ook mogelijk. Of je nu
een eigen praktijk hebt of vrijwillig mensen wil helpen, het maakt niet uit. Je leert tijdens de Junior
opleiding 2 oefeningen. Als je slaagt, gaan we kijken waar je voorkeur ligt.
Onderdeel van het EQfit Academy team of liever de methode zelf gebruiken.
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