
Ik heb dit stappenplan voor jou gemaakt, zodat je jouw gedachten gestructureerd
op papier kunt zetten. Door het beantwoorden van deze vragen heb je alles bij de
hand om je eerste workshop te gaan geven. Je hoeft de vragen niet op volgorde te
beantwoorden, begin gewoon met de vragen die je al wel kunt beantwoorden.

Links zijn de vragen waar je misschien wat langer over na moet denken en de
vragen aan de rechterkant zullen je idee in actie omzetten. 

Je kunt de volgende twee pagina's uitprinten en aan elkaar plakken. Zo heb je een
groot werkblad om in te vullen.

Kom je er niet uit, ik denk graag met je mee over jouw workshopidee. Neem contact
met mij op (sabine@sabinepols.com), dan plannen we een moment in voor een
kopje thee in Zaandam. 

Als je nog vragen hebt, laat het me weten ik help je graag!

Liefs Sabine 
de workshop coach

Stappenplan
naar het geven van jouw eerste workshop

06-55 52 87 52
sabine@sabinepols.com
www.sabinepols.com

Bezoekadres op afspraak:
Zilverschoonplein 18
1508 CW  Zaandam

Postadres:
Ereprijsweg 80
1508 CK  Zaandam

https://www.facebook.com/SabinePolsCoaching
https://www.linkedin.com/in/sabine-pols-62023121/
https://instagram.com/sabine_pols_coaching/
http://www.sabinepols.com/


Stappenplan naar het geven van jouw eerste workshop

A Wat is jouw workshop idee:

C

B Wat maakt jouw workshop uniek: Wat is typisch jij? Hoe kun je dit meenemen
in je workshop?

Wat gaan jouw deelnemers doen tijdens jouw workshop:

D Wat leren de deelnemers van jouw workshop:

I

J
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H

Wie zijn de ideale deelnemers van jouw workshop:

Wat willen deze deelnemers leren in de workshop:

Wat leer jij de deelnemers in jouw workshop:

Wat is een plek om mogelijke deelnemers van de workshop te ontmoeten:

Wie ken jij in jouw omgeving die interesse zou kunnen hebben in jouw workshop:

Wie ken jij in jouw omgeving die jouw kan helpen bij het promoten van jouw workshop:
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Concrete informatie
Titel:

Tijd:

Waar:

Door wie:

Datum:

K

M
N
O

L

P
Q

Aantal deelnemers:

Welke vier #'s omschrijven jouw workshop het beste:

#

#

#

#

R

U Jouw workshop geven!

Jouw workshop voorbereiden. 
Wat heb je nodig voor je workshop? (denk b�voorbeeld aan een beamer, tafels, stoelen,
meditatiekussentjes etc.)

T

Facebook / Instagram post maken en delen. 
Begin zeker drie maanden voordat je de workshop geeft met het vertellen erover, zodat je
deelnemers t�d hebben om zich op te geven.

L
E, F, G
B, C, D
M, N, O, P
Q

S Wie kun je concreet vragen om informatie over jouw workshop te delen:

Vraag 1x per week iemand uit deze l�st om jouw workshop te delen in z�n/haar netwerk.
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