
	

Nieuwe licentiehouders.... 
n leren werken met de Spectrum Energiekaarten® 

en het Prismamodel® in hun eigen tak van sport 
n maken blijvend deel uit van een groeiend team 

dat werken met energie centraal stelt 
n werken volledig zelfstandig vanuit hun eigen 

onderneming of organisatie 
n dragen bij aan het vergroten van werkplezier en 

werkresultaat bij individuen en in teams 
 
Spectrum 
Energiekaarten®  
en het Prismamodel® 
Onze unieke methode om 
energie te meten bestaat uit de 
Spectrum Energiekaarten 
waarmee op de 8 
energiebronnen die wij onderscheiden, energie 
wordt gemeten op onderwerpen die de klant 
aanreikt. Het ondersteunende Prismamodel creëert 
bewust-wording op die aspecten van energieverlies 
of energiewinst die een rol spelen op de werkvloer. 
Aansluitend volgt een traject naar bewust handelen 
om energiewinst te benutten en energieverlies om 
te buigen naar energiewinst.  

Energiek opgeleid 
De opleiding tot licentiehouder leert je energie te 
meten, de meetresultaten te verwerken in onze 
software en die te bespreken. Ook ervaar je hoe het 
is om gemeten te worden. Praktijkervaringen en 
toepassingen van het Prismamodel geven je 
bewust-wording en ruimte om te kiezen voor 
nieuwe energie. 
 
Wat verwachten wij van licentiehouders? Je kan óp 
de inhoud te kijken in plaats van te redeneren vanuit 
de inhoud, je bent ondernemend en je vindt het leuk 
om individuen/teams/bedrijven te (bege)leiden. 
Instrument, model, boek en opleiding zorgen voor 
de overige bagage! 
 
Ook na de opleiding houden wij contact. Je gaat  
deel uitmaken van ons team licentiehouders.  
Wij laten je meelopen in onze praktijk, verzorgen 
intervisiebijeenkomsten (ook via LinkedIn) en bieden 
individuele ondersteuning. Licentiehouders zijn en 
blijven ons belang. 
 
Informatieavond 
Naar wens organiseren wij een informatieavond 
voor een kijkje in de keuken van het concept.  
Interesse?   

 
Hoera! We starten 
Dwars door het jaar heen plannen wij de opleiding. 
Je wordt opgeleid door Bert Arons, bedenker van  
de Spectrum Energiekaarten® en het Prisma-
model® en schrijver van het boek ‘Hoera! Energie,  
8 energiebronnen die gedrag en resultaat  
beïnvloeden’ en Ingeborg van der Kerk, 
bewustzijnscoach en mede-eigenaar van  
Couleur-Locale. Bezoek onze website voor 
uitgebreidere informatie of neem vrijblijvend  
contact op met een van ons over de 
opleiding(skosten) en de licentie(kosten).  
 
Met energieke groet, 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Bert Arons Ingeborg van der Kerk 
M: 0624565650  M: 0651514773 
info@couleur-locale.nl 

HOERA! ENERGIE 
Opleiding voor nieuwe licentiehouders 
	

Energie beleven, je vitaal voelen. Dat levert 
kracht om tot daden te komen, werk te 

verzetten, actief te zijn. Energie, is dat niet 
zweverig? Niets daarvan. Energie is meetbaar, 
uit te drukken in een diversiteit aan resultaten 
en effectief te beïnvloeden. Sturen op en met 

energie bevordert het duurzaam presteren.  

  
Wij, Bert Arons en Ingeborg van der Kerk, 
meten energie bij individuen en teams en zijn 
hierin al bijna13 jaar succesvol. Zo succesvol, 

dat wij  ons energieconcept delen.. 


