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Praktische informatie ‘Shape my brand’- Traject 

 
          8/01/2020 

 

Start 
Welkom bij Shape my brand Academy, het traject gaat voor jou officieel van 
start! Indien je gekozen hebt voor 6 modules doorloop je de inhoud van dit 
traject over een termijn van ongeveer 16 weken. Voor 8 modules is dit 24 
weken. 

Summer Shape loopt over een termijn van 12 weken waarin alle modules 
worden vrijgegeven.  

 

Info 
voor 
groep 

Deelnemers van het groepstraject starten met een eerste livedag 
waar we kennismaken met elkaar en de modules 1 en 2 op een 
interactieve manier doorlopen.  
De dagen en uren voor de groepscalls en volgende live dagen 
worden afgesproken op een later tijdstip met alle deelnemers van 
het groepstraject. 
Summer Shape start met 2 livedagen aan de start en eindigt met de 
3e livedag. Tussendoor vinden er 2 online masterclasses plaats om je 
verder op te volgen. 

 

Contact 
Het is mogelijk om mij en andere deelnemers op verschillende manieren te 
contacteren.  

Voor persoonlijke vragen en opmerkingen mag je mij contacteren via e-mail 
info@shapemybrand.be of via Whatsapp op het nummer 0484/ 45 78 59 (enkel 
bij belangrijke of dringende zaken). 
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Praktische vragen, opmerkingen, voorstellen, bedenkingen,… kunnen gesteld 
worden in de daarvoor voorziene community op Facebook met alle 
deelnemers van het traject. De vragen worden steeds beantwoord door Shari, 
maar ook andere deelnemers worden uitgenodigd om mee te denken. Je 
wordt voor deze community uitgenodigd bij de start van het traject. 

 

 

Om zo duidelijk mogelijk te communiceren is het aangewezen om je vragen in 
de groep te stellen zodat iedereen meteen ook het antwoord kan 
terugvinden. 

Gelieve geen andere communicatiemethoden te gebruiken dan de 
community, e-mail en Whatsapp. Zo kunnen we vermijden dat bepaalde 
informatie of gesprekken verloren gaan.  

Praktische informatie zoals livedagen, afspraken,.. worden vanuit Shape my 
brand gecommuniceerd via e-mail én op de ledenpagina 
www.shapemybrand.be/traject-ledenpagina. 

 

 

Beschikbaarheid 

Zelf ben ik in tijdens de kantooruren op weekdagen (9u – 17u) steeds 
beschikbaar om jou te ondersteunen tijdens het traject. Vragen in de 
community en per e-mail worden steeds zo snel als mogelijk voor jou 
beantwoord en altijd binnen 48u met uitzondering van weekends, feestdagen 
of persoonlijke vakantieperiodes van Shape my brand. 
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Begeleiding 
 

Afhankelijk van jouw gekozen programma heb je aanvullende begeleiding bij 
het doorlopen van het traject. De bevestiging van je pakket vind je terug in je 
persoonlijke e-mail. 

 

Online  Je bent lid van de online community op Facebook, incl. 
live Q&A’s en verdiepende webinars voor Shapers. 
 

Online + 
Privé 
begeleiding 
 

Je bent lid van de online community op Facebook, incl. 
live Q&A’s en verdiepende webinars voor Shapers. 
Je hebt gekozen voor een aanvullend pakket met privé-
begeleiding. Deze contactmomenten zijn te boeken via 
de ledenwebsite.  
 

Groep Je bent lid van de community op Facebook, incl. Q&A’s 
en webinars, neemt deel aan 5 live dagen en wekelijkse 
videocalls in groep.  
Daarnaast beschik je over 6u privé begeleiding (op 
afspraak en volgens eigen tijdsverdeling). 
 

Premium Je hebt gekozen voor het volledige pakket met privé 
begeleiding en de uitbesteding van jouw website en 
huisstijl.  
Je bent lid van de community op Facebook, beschikt over 
8 privé videocalls (50 minuten), 18 u privé begeleiding (op 
afspraak en volgens jouw eigen tijdsverdeling) en 2 sos-
calls van 30 minuten.  
 

Summer Shape Je bent lid van de online community op Facebook, incl. 
live Q&A’s en verdiepende webinars voor Shapers, neemt 
deel aan 3 live groepsdagen en 2 online masterclasses.  
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Feedback 

 
Alle deelnemers van het traject kunnen hun taken en oefeningen doorsturen 
per e-mail om feedback te krijgen. 

De bestanden uit het traject zijn interactief en kunnen digitaal ingevuld 
worden.  

Sommige oefeningen vragen meer tijd dan andere om te kunnen beoordelen. 
Je ontvangt alle feedback binnen maximum 5 werkdagen.  

 

 

 

Aanvullende begeleiding: 
 
Voor alle deelnemers van het traject is het mogelijk om extra aanvullende 
privébegeleiding te bekomen.  
 
Halve dag (4u): € 549,00 excl. BTW 
Videocall (50 minuten): € 149,00 excl. BTW 
 
 
Deze aanvullende begeleiding is mogelijk tijdens en na het doorlopen van 
het traject. 
 
De halve dag privé begeleiding gaat door te Beerzel (2580). 
 
Boek je afspraak via de ledenpagina op www.shapemybrand.be/traject-ledenpagina 
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Facebook community 
 

In de Facebook community kan jij al je vragen stellen en connecteren met 
andere ‘Shapers’.  

Elke week vindt er in deze groep een live Q&A plaats. Het is mogelijk deze 
video’s opnieuw te bekijken onder ‘evenementen’ in deze groep of via deze 
link: https://www.facebook.com/events/219603032454795/ 

Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben in de Q&A? Dan kan je 
deze stellen in de daarvoor voorziene thread (post van Shape my brand). Deze 
thread wordt elke maandag in de groep geplaatst. Enkel vragen die onder 
deze post gesteld worden, zullen beantwoord worden in de Q&A. Heb je een 
andere vraag of wil jij je vraag sneller beantwoord hebben? Dan kan je zelf 
een post maken in de groep, waarna deze schriftelijk beantwoord zal worden.  

Vragen voor de Q&A dienen ten laatste de dag ervoor om 12u gesteld te 
worden. Dit geeft mij de tijd en ruimte om de antwoorden voor te bereiden.  

 

 

Inhoud 

 
De inhoud van het traject wordt per module vrijgegeven op het online 
platform van Teachable. Hiervoor ontvang je per e-mail de juiste URL. 

Deze manier van werken zorgt ervoor dat je alle onderdelen van het traject 
doorloopt en de tijd neemt om dit te integreren binnen je eigen onderneming. 
Het laat daarnaast ook toe om gerichter je vragen te stellen in de community, 
de groep of privé. 
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Gebruikte platformen 
 

Om een samenwerking zo vlot mogelijk te laten verlopen, werkt Shape my 
brand met verschillende platformen om het traject te doorlopen. 

Een uitgebreid overzicht van deze platformen en bijhorende links vind je terug 
in het daarvoor voorziene document ‘Platformen en links’. Het document vind 
je terug op de ledenpagina van Shape my brand via www.shapemybrand.be/traject-
ledenpagina en als bijlage bij je e-mail aan de start van het traject. 

 

 

 

Livedagen groepstraject 

 

Data 

Livedagen van het groepstraject gaan steeds door van 9.00u (deuren 
open om 8.45u) tot 16.30u (het einduur is eerder indicatief), tenzij anders 
vermeld (vb.: Summer Shape). 

Specifieke data zijn in samenspraak met de deelnemers. Je ontvangt 
hiervoor een doodle met de mogelijke dagen. Gelieve zoveel mogelijk 
data aan te duiden, zodat we een dag kunnen vastleggen waarop alle 
deelnemers kunnen aansluiten. 

Het adres wordt via een aparte mailing gecommuniceerd. 
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Planning 

De planning voor de live dagen en videocalls in groep worden bepaald 
in samenspraak en gecommuniceerd op de ledenpagina (met 
uitzondering van de Summer Shape).  

Je vindt alle data en uren terug op deze pagina 
www.shapemybrand.be/traject-ledenpagina 

 

Lunch 

Tijdens de livedagen van het groepstraject wordt er voor jou een verse 
lunch voorzien. Allergieën of intoleranties kan je doorgeven via email 
naar info@shapemybrand.be. 

 

Tijdens de dag worden er voor jou drankjes en versnaperingen voorzien. 
Voorkeuren mogen steeds doorgegeven worden.  

 

 

 

Heel graag tot snel! 

Shari 
-  
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