
Niet alleen apparatuur en vakkennis brengen mij 

waar ik moet zijn, ook mijn persoonlijke en 

zakelijke ontwikkeling heeft zo nu en dan een 

eyeopener nodig. Die heb ik gekregen en ik ga 

andere ‘onderontwikkelde kanten’ ook bij hen 

verder ontwikkelen.  

Petra Niessen, DE FOTOVAKVROUW 

  

REFERENTIES 

  

TRAININGEN  

 

ONZE AANPAK 
 

• Ons leslokaal  -  jouw bedrijf! 

• Direct resultaat in jouw praktijk! 

• TRAINING en alleen noodzakelijke theorie! 

 

 

STEPS TRAININGEN 
Mgr. Buckxstraat 8 

6134AP SITTARD 

hello@stepstrainingen.nl 

+31 6 5104 2299 

Direct naar de website 

Nogmaals bedankt voor de STEPS 

Acquisitietraining. Het heeft mij inzicht, begrip en 

kennis van mezelf gebracht op een zodanige 

manier dat ik dit op de juiste manier kan inzetten in 

het acquisitie-, en verkooptraject.  

Helmi van Bergen, JURIDIQUA   

De STEPS training heeft mij veel inzichten en 

handvatten gegeven. Mijn missie en visie zijn 

duidelijker geworden en ik heb meer focus op de 

dienstverlening die ik wil bieden, passend bij mijn 

persoonlijkheid. Ik heb de begeleiding als 

professioneel, warm, opbouwend, confronterend 

en stimulerend ervaren. Mede door de tussentijdse 

opdrachten heb ik in korte tijd de voor mij 

belangrijke zaken helder gekregen. Of je nu 

startend ondernemer bent of al langere tijd bezig, 

deze trainingen helpen je stappen verder!  

Karina Janssen, CREATING MINDFULL CHANGE 



We gaan direct aan de slag met de situatie die 

 JIJ wilt oplossen. 

Je verliest dus geen tijd. 

Direct resultaat in JOUW praktijk! 

En JIJ maakt een stap voorwaarts! 

“Onze acquisitiedynamiek is met 
300% gestegen en levert zichtbaar 

resultaat op.” 

Thea Coumans en Jan Gooren,  

Repairing Balance Limburg 

Ons leslokaal is JOUW bedrijf. 

JOUW eigen bedrijf staat bij ons centraal. 

JIJ geeft aan welk probleem je wilt oplossen. 

Dat wordt aangepakt! 

Met hulp van ons en de groep! 

 

“Door het trainen van de praktische 
tips is het voor mij makkelijker en 

ook leuker geworden om te 
acquireren.” 

Helmi van Bergen, Juridiqua 

“Hands-on opleidingen die 
deelnemers werkelijk triggeren en 
uitdagen om uit de comfort-zone te 
treden en aan te kaarten datgene 
waar ze mee worstelen. Het delen 

van ervaringen maakt het erg 
praktijkgericht.” 

Loes Heylen, Fortio Bedrijfsopleidingen (B) 

LESLOKAAL = BEDRIJF DIRECT RESULTAAT NADRUK OP TRAINING  

Niet wij, maar 

JIJ moet het doen! 

daarom leggen wij de nadruk op TRAINING.  

Door doen ervaar je wat voor JOU werkt!  

Dat verleer JIJ nooit meer! 


