
Duur en tijden
De module bestaat uit 10 bijeen-
komsten (over 3 maanden). Een 
bijeenkomst start om 09:00 en 
eindigt om 16:30. 

Deelnemers 
Onze trainingen worden ge-
geven in kleine groepen van 8-12 
deelnemers.

Trainers
De training wordt gegeven door 
ervaren Keys specialist Jan van 
Meerveld en zijn team. Onze 
trainers hebben een gedegen 
opleiding en ruime ervaring in 
het werkveld.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist. 

Certificaat & vervolg
Deze module wordt afgerond 
met een Keys certificaat. Na 
afronding van deze training kun 
je de opleiding tot Keys Team 
Activator volgen. Je bent dan 
in staat om teams te activeren 
om hun maximale potentieel te 
benutten.

Deze opleiding traint jou om de Keys methodiek en tools als professional te gebruiken. Toegespitst op jouw unieke 
profiel leer je over de Keys filosofie, de vijf sleutels en onze Activation Track. Na deze training kun jij een Keys DNA 
profiel doorgronden, het potentieel van mensen openen én activeren! De Activator Opleiding Individu leidt je op tot 
gecertificeerd Keys Activator. 

VOOR WIE
Deze opleiding is voor professionals die de Keys methodiek willen inzetten in 
hun werk. Ook kan de opleiding gevolgd worden door particulieren die zich 
verder willen ontwikkelen.

PROGRAMMA
∞ Je leert de basisprincipes van Keys.
∞ Je leert aan de hand van jouw persoonlijk Keys Profiel wat voor type 

Keys Activator je bent.
∞ Je leert persoonlijke Keys Profielen te interpreteren.
∞ Je leert hoe je met iemand de Keys Activation Track doorloopt.
∞ Je leert het maximale potentieel uit iemand te halen.

De eerste zes dagen leren wij je alles over het Keys Profiel. De andere 
dagen gaan we in op de Keys Activation Track en hoe jij op basis van jouw 
profiel als activator aan de slag gaat. Dit tweede deel heeft een praktische 
insteek. Je oefent de begeleiding van de Activation Track met drie personen uit 
jouw omgeving.

RESULTAAT
Na de training ben je gecertificeerd Keys Activator. Jij hebt uitgebreide kennis van de Keys tools en je kent 
alle ins en outs van de Keys Activation Track. Hiermee leer je individuen waar zij van nature goed in zijn.
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Locatie & data
Onze trainingen vinden plaats bij 
Kasteel Amerongen. Heb je spe-
ciale behoeften of voorzieningen 
nodig? Neem dan contact met ons 
op voor de mogelijkheden.

Check onze website voor de  
actuele data. 

Kosten
Deelnameprijs: € 3500,- excl. BTW

Inbegrepen 
Cursusmateriaal, dagarrangement, 
uitgebreide lunch, een Keys-certi-
ficaat en onbeperkte toegang tot 
onze materialen. 

Wil je de opleiding volgen vanuit 
een non-profit organisatie? Of 
vormt het bedrag een drempel om 
deel te nemen aan onze training? 
Neem dan contact met ons op 
voor mogelijkheden om gebruik te 
maken van een gereduceerd tarief.

DETAILS

“Hoe meer ik leer over Keys, hoe 
meer ik wil weten. Ik ga de  

vervolgcursus doen!”

BESCHIKBARE DATA

OVER DE KEYS ACADEMY
De Keys Academy biedt opleidingen voor individuen 
en professionals die aan de slag willen met Keys. Onze 
Discover Training geeft inzicht in de basics van het 
Keys Profiel. De Activate Opleidingen zijn bedoeld voor 
professionals die de Keys methodiek willen gebruiken 
in hun werk.

LEES VERDER

CONTACT

AANMELDEN

MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Aanmelden kan via het formulier op de Keys website. Na jouw inschrijving 
ontvang je binnen één werkdag een e-mail van je persoonlijke trainings- 
assistent. Hierin vind je de bevestiging van je aanmelding, de factuur, een 
link naar je Keys Test en uitleg over jouw trainingstraject. 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan gerust  
contact met ons op. 

www.keystest.nl

https://www.keystest.nl/keys-academy-activator-opleiding-individu/
https://www.keystest.nl/academy-onze-trainingen/
https://www.keystest.nl/contact/
https://www.keystest.nl/keys-academy-activator-opleiding-individu/
http://www.keystest.nl

