OPLEIDING

Curriculum
-1e bijeenkomst: een introductie over
damestasjeslezen met waarnemingsopdrachten als
huiswerk. Je maakt kennis met het
Creatiepentagram om een helder beeld te krijgen
van jouw specifieke tassenmakerskwaliteiten, je
communicatiemogelijkheden op je site en je
doelgroep. We bekijken elkaar's werk en
onderzoeken wat de 'Krachttasaspecten' ervan zijn
en welke klant bij je past.
-2e bijeenkomst: verslag van de tassenwaarnemingen en presentatie van het eigen
Creatiepentagram. We 'lezen' elkaars tassen op
vorm en inhoud. De Krachttassen Vragenlijst geldt
als huiswerk.
-3e bijeenkomst: casussen worden ingebracht.
Typeringen en overeenkomsten tussen
karaktertrekken en het model van een tas worden
besproken. Het intakegesprek met de klant wordt
geoefend. Cursisten bepalen voor wie ze een
krachttas zullen maken.
-Tijdens de 4e en slotbijeenkomst worden de
eindwerkstukken gepresenteerd, inclusief uitleg
over ondersteunende krachttaselementen die
toegepast zijn. Bij voldoende kwaliteit van deze
slotopdracht wordt de deelnemer gecertificeerd als
Krachttassenmaker.

KRACHTTASSENMAKER

In het kort:
- de particuliere opleiding Krachttassenmaker is
bedoeld voor (semi-)professionele tassenmakers
- 4 opleidingsavonden, vrijdagen, midden van het
land, vanaf 20 maart 2015.
- nog beter afstemmen op de behoefte van je klanten
met het Creatiepentagram & Damestasjeslezen en
handige vragenlijst.
- certificaat Krachttassenmaker en
naamsvermelding met link op de site.
- 450 euro excl. btw, inclusief boek, vragenlijst,
certificaat.
-LET OP: de inschrijving sluit op 15 februari 2015.

Meer informatie, het volledige curriculum van de
opleiding en het aanmeldingsformulier vind je op

WWW.DAMESTASJESLEZEN.NL
Neem contact op: yoeke@yoeke.com
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† BEHAAL HET CERTIFICAAT ¢
Krachttassenmakers horen de persoonlijke
wensen van de klant door gebruik te maken van
het Creatiepentagram en Damestasjeslezen.
Met vakmanschap, creativiteit en een goede
communicatie wordt de tas die jij maakt meer dan
een gebruiksvoorwerp.

Opleiding krachttassenmaker 2015
Wat is een Krachttas?

Over de opleiding
-Vier vrijdagavonden in Amersfoort, vanaf
20 maart 2015, waarbij we toewerken naar
(4e keer) een meesterstuk.
-Wie een bijeenkomst niet kan om een
geldige reden wordt live of per skype
bijgepraat, maar in principe moeten alle
avonden gevolgd worden.
-Na beoordeling van het eindwerkstuk kan
deze particuliere opleiding afgesloten
worden met het certificaat
'Krachttassenmaker’ dat mag worden
gebruikt als een extra waardelabel van de
eigen tassenlijn.
-Gecertificeerde Krachttassenmakers
worden genoemd op
www.damestasjeslezen.nl
-Kosten voor de opleiding, inclusief het
boek ‘Damestasjeslezen’ en
deKrachttassenvragenlijst €450,excl. btw. (aftrekbaar als
bedrijfskosten).
-Verplicht leeswerk: ‘Schrijven
met het creatiepentagram’ €15,-.
-Er wordt gewerkt met groepen
van 4 tot 8 tassenmakers.

Kijk je in een tas dan kijk je in de ziel van de
drager ervan. Een tas is voor de meeste mensen
meer dan een gebruiksvoorwerp. Het is een
vervoersmiddel om spullen met ons mee te
kunnen nemen ‘voor het geval dat’.
Het is een houvast, een klein stukje vertrouwde
ruimte dat met ons mee reist. Een draagbare
thuisbasis. En het is natuurlijk een stijlsignaal:
wie zelf een tas laat maken is zich daar zeker van
bewust: de tas moet passen bij smaak, identiteit,
karakter van de drager ervan. Een tas die op al
deze punten precies aansluit bij de persoon die
hem gebruikt, kan een Krachttas genoemd
worden. Hij is praktisch en mooi en hij maakt het
leven iets gemakkelijker. Om een Krachttas te
maken moet een tassenmaker een goed beeld
hebben van de tasverlangens die de klant heeft.
Met de opleiding tot Krachttassenmaker is dat
snel en goed te doen. Krachttassen maken is een
combinatie van je vakmanschap en creativiteit, de
achtergrondkennis van het damestasjeslezen en
het persoonlijke profiel van de klant.

Luisteren naar je klant
Luisteren naar je klant kan je veel extra's
opleveren: een blije klant geeft je naam graag
door aan anderen! Hoe stem je je eigen stijl en de
wensen van je klant goed op elkaar af? Hoe werk
je aan een tas volgens je eigen 'lijn' terwijl je klant
zichzelf ook goed kan vinden in je ontwerp?
Je leert het tijdens de korte Opleiding
Krachttassenmaker Plus, bedoeld voor de ervaren
(semi-)professionele tassenmaker. Je sluit de
opleiding af met het certificaat
Krachttassenmaker. Dit garandeert je klant dat je
echt naar haar of hem luistert.

Docente
Yoeke Nagel
Als ‘Damestasjeslezer’ verdiep ik me sinds 2007
in de betekenis die een tas kan hebben voor de
gebruiker ervan. Daarnaast begeleid ik
zelfstandig ondernemers met het ontwikkelen en
promoten van hun product of dienst met het
Creatiepentagram.
Over beide
onderwerpen
publiceerde ik een
boek en verzorg ik
lezingen, workshops
en bedrijfstrainingen.
Voor de creatieve
ambachtsopleiding
St. Lucas in Boxtel
verzorgde ik de
lesmodule
‘Klantgericht werken’ voor tassenmakers.
In de opleiding ‘Krachttassenmaker’ komen mijn
twee terreinen van expertise: de betekenis van
tassen en heldere communicatie over je eigen
bedrijf samen. Daarmee hoop ik bij te dragen aan
een plezierige nieuwe impuls voor je creatieve
werk en je zakelijke succes.

Beoordelingscriteria
1- Creatiepentagram voor je bedrijf
2- Gespreksvoering met de klant
3- Eigen vormgeving Krachttasprincipes
4- Toelichting eigen werk

