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Datum: 1 januari 2023 
 
Betreft: Programma 2023 - YourCircle  
 
Hartelijk dank voor je interesse voor ons YourCircle programma. Volledig gericht op het belang van sociale 
netwerken, het versterken van het zelfmanagement door de inzet van de tool YourCircle.  
 
Het YourCircle programma is geschikt voor iedereen met vragen over zijn/haar sociale netwerk. We kunnen het 
gehele programma op maat aanbieden en geschikt maken voor elke doelgroep en/of organisatie. Een voorbeeld 
daarvan is de MattieClick (www.mattieclick.nl) waarbij we de YourCircle methodiek aanbieden aan (aanstaande) 
ouders (ontwikkeld binnen het project PATH/Interreg2seas).  
 
Voorafgaand 
De gegeven ‘in company’ prijs is inclusief: voorbereidings-/administratiekosten/evaluatie, trainers, diverse 
materialen en toegang tot de materialen. De prijs is exclusief de kosten voor de organisatie van een locatie en 
koffie/thee/lunch. Indien je hierin ontzorgt wilt worden dan kunnen we dat in overleg nader bepalen.  
 
Graag leg ik onderstaande opties aan u voor, zodat we in overleg kunnen bepalen wat het beste past.   
 
OPTIE 1 – Lezing over Sociale Netwerken en YourCircle.    
Duur lezing   : 1 uur   
Informatiepakket  : kaartje met verwijzing naar website 
Toegang digitale informatie : Ja  
Maximaal aantal deelnemers : onbeperkt 
Kosten     : 200,00 ex btw     
Reiskosten   : - 0,21 ct per km 

                               - bij een reistijd meer dan 30 minuten rekenen wij voor de reis een extra  
    12,50 ex btw per kwartier (naar boven afgerond). 
  - eventuele parkeerkosten  

 
Inhoud 
In een lezing van een uur nemen we de deelnemers mee in het onderwerp Sociale Netwerken. We stemmen de 
lezing af met passende voorbeelden vanuit de praktijk. De lezing wordt afgesloten met een korte introductie op de 
relatiekaart. Deze lezing geeft een goed inzicht het belang van sociale netwerken en in de methode  YourCircle.   
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OPTIE 2 – YourCircle introductie    
Duur training   : 2,5 uur  
Informatiepakket  : Ja, t.w.v. 20,00 euro 
Toegang digitale informatie : Ja  
Maximaal aantal deelnemers : 15* 
Kosten    : 450,00 (ex btw )    
Reiskosten   : - 0,21 ct (ex btw) per km 

                               - bij een reistijd meer dan 30 minuten rekenen wij voor de reis een extra  
                                                               12,50 ex btw per kwartier (naar boven afgerond). 

                               - eventuele parkeerkosten  
 
*Is de groep groter dan 15 dan is er een tweede trainer nodig. In dat geval is er een méérprijs van 400,00 (ex btw). 
Het maximaal aantal deelnemers bij de aanwezigheid van twee trainers is 30. 
 
Inhoud 
In dit dagdeel gaan we uitgebreid in op de methodiek en maken alle deelnemers het YourCircle programma. We 
gaan aan de slag met het maken van relatiekaart (digitaal). Na afloop sturen we alle deelnemers een pdf van de 
relatiekaart als herinnering aan deze bijeenkomst.  
De ervaring leert dat het gebruiken en toepassen van de YourCircle relatiekaart enige oefening vergt, wil je als 
professional of vrijwilliger echt gebruik willen maken van onze tool dan is dit een mooie eerste introductie, maar 
we adviseren dan om te kijken naar optie 3.  
 
Resultaat: 
Deelnemers hebben uitgebreid kennisgemaakt met het YourCircle programma.   
 
 

OPTIE 3: YourCircle (Licentie) 
 
Deze optie bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk 
1. YourCircle Coach - training 
2. YourCircle Train de Trainer - opleiding 
3. YourCircle Licentieprogramma. 
 
 
3.1. YourCircle Coach - Opleiding (maximaal 8 deelnemers per groep) 
Duur training   : 9 uur ( 3dagdelen) 
Lespakket   : Ja 
Toegang digitale informatie : Ja  
Maximaal aantal deelnemers : 8* 
Kosten    : 1.275,00 (ex btw)     
Reiskosten   : - 0,21 ct (ex btw) per km 

                              - bij een reistijd meer dan 30 minuten rekenen wij voor de reis een extra  
                                                             12,50 ex btw per kwartier (naar boven afgerond).   

                              - eventuele parkeerkosten  
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*Is de groep groter dan 8 dan is er een tweede trainer nodig. In dat geval is er een méérprijs van 1.125,00 (ex btw). 
Het maximaal aantal deelnemers bij de aanwezigheid van twee trainers is 16.  
 
Inhoud 
Dit is een training van 3 dagdelen (9 uur) waarbij de deelnemers aan het eind van de training kunnen werken met 
de YourCircle methodiek en het bijbehorende digitale platform.  In de training werken met de digitale tool en naast 
de benodigde kennis die van belang is in het gebruik van de tool behandelen we meerdere voor de deelnemers 
relevante casuïstiek.  
 
Na het volgen van de training kan de deelnemer aangeven of hij/zij wil deelnemen aan het licentieprogramma 
YourCircle Coach. Daarmee krijgt de deelnemer een officiële jaarlicentie (650 euro ex btw). Dit betekent toegang 
tot het digitale platform en de beschikking over 50 gebruikerscodes die je kunt inzetten voor je cliënten.  
 
Resultaten: 
Deelnemers hebben kennis van het YourCircle programma, kunnen in principe de digitale tool (alleen voor 
licentiehouders) gebruiken en deze inzetten bij hun cliënten.    
 
Optioneel: Het afnemen van de YourCircle Coach-licentie en voldoen aan jaarlijkse accreditatie 
 
 
3.2. YourCircle Train de Trainer - Training (maximaal 8 deelnemers per groep) 
Duur training   : 6 uur ( 2 dagdelen) 
Lespakket   : Ja 
Toegang digitale informatie : Ja  
Maximaal aantal deelnemers : 8* 
Kosten     : 925,00 (ex btw)     
Reiskosten   : - 0,21 ct (ex btw) per km 

                               - bij een reistijd meer dan 30 minuten rekenen wij voor de reis een extra  
                                                              12,50 ex btw per kwartier (naar boven afgerond).  
                                                            - eventuele parkeerkosten  
 
*Is de groep groter dan 8 dan is er een tweede trainer nodig. In dat geval is er een méérprijs van 825,00 (ex btw). 
Het maximaal aantal deelnemers bij de aanwezigheid van twee trainers is 16.  
 
Inhoud 
De training voor de Train de Trainer is de 1-daagse aanvulling op de YourCircle Coach training. Deze is dag is gericht 
op de benodigde specifieke kennis met betrekking tot het begeleiden en trainen van YourCircle Coaches. 
 
Na het volgen van de training kan de deelnemer aangeven of hij/zij wil deelnemen aan het licentieprogramma 
YourCircle Train de Trainer. Daarmee krijgt de deelnemer een officiële jaarlicentie (750 euro ex btw). Dit betekent 
toegang tot het digitale platform en de beschikking over 50 gebruikerscodes die je kunt inzetten voor je cliënten en 
daarnaast de mogelijkheid om YourCircle Coaches op te leiden en te begeleiden.  
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Resultaat: 
Deelnemer is in staat om zowel cliënten te begeleiden als YourCircle Coaches (licentie verplicht) op te leiden en te 
begeleiden.  
 
Vereisten:  Het YourCircle Coach programma gevolgd. 
 
Optioneel:  het afnemen van de YourCircle Train de Trainer licentie en voldoen aan jaarlijkse accreditatie 
 
3.3. YourCircle Licentieprogramma (jaarlijks) 
Na het volgen van de YourCircle Coach en/of de YourCircle Train de Trainer training kan de deelnemer een licentie 
afnemen (meerprijs). Deze licentie is persoonsgebonden en geeft toegang tot de digitale tool en het platform en is 
één jaar geldig. Om de licentie te verlengen is er elk jaar een accreditatieplicht.  
 
3.3.1 YourCircle Coach Licentie - 650 (ex btw) per persoon / per jaar 
- onbeperkte toegang tot platform en tool 
- 50 gebruikerscodes (voor klanten)  
- inhoudelijke en technische ondersteuning (online) 
- jaarlijkse accreditatiebijeenkomst - 1 dag op locatie (verplicht)  
 
3.3.2. YourCircle Train de Trainer Licentie – 750 (ex btw) per persoon / per jaar 
- onbeperkte toegang tot platform en tool 
- 50 gebruikerscodes (voor klanten) 
- inhoudelijke en technische ondersteuning (online) 
- jaarlijkse accreditatiebijeenkomst - 1 dag op locatie (verplicht) 
- 2 online evaluatiesessies van 1 uur (verplicht) 
- registratie van maximaal 20 YourCircle Coaches 
 
Het voorliggende voorstel is gebaseerd op ‘in company’ tarieven en zijn ex BTW. Er is ook de mogelijkheid om 
individueel deel te nemen aan onze programma’s. Hiervoor verwijzen we u graag naar onze website.  
 
We gaan graag in overleg om te bepalen de diverse opties in dit voorstel te bespreken en/of toe te lichten. Op dit 
voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
We kijken uit naar een verdere samenwerking.  
 
Vriendelijke groeten 

 
Angelique van Dam 
De Bene Esse B.V. 
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