
GoodTrain-
paspoort

Dit is het begin van je avontuur!



Zo werkt je paspoort

Je paspoort opent deuren naar nieuwe landen en 

mogelijkheden. Het is dan ook je vaste compagnon als je 

eropuit trekt. Voor deze zomer hebben we een speciaal 

paspoort voor je gemaakt dat deuren opent naar nieuwe 

kennis en vaardigheden. Wil je werken aan je Engelse 

taalvaardigheid in Groot-Brittannië? Aan de slag met 

communicatie en culturele diversiteit in Zwitserland? 

Of ben je meer geïnteresseerd in skills voor 

projectmanagement, zoals de Italianen? 

Grijp deze zomer je kans!  

We doen niet moeilijker dan nodig is! 

Scrol langs de landen en trainingen en kies je 

favoriet. Klik simpelweg op een stempel en 

ga er meteen mee aan de slag! Welk land 

bezoek je als eerste? 
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Je GoodTrain-paspoort



Het land van 
Shakespeare.

Naast Stonehenge en de Tower Bridge, is Groot-Brittannië 

ook beroemd vanwege de beleefdheid en vriendelijkheid 

van de inwoners. Daar kunnen we allemaal nog iets 

van leren! Heb jij nog iets te verbeteren wat betreft je 

gesprekstechnieken? Bovendien is het Engels nog altijd een 

van de meest gesproken talen ter wereld. Nu je hier toch 

bent, kun je net zo goed even aan je English language skills 

werken. We maken onze Britse ervaring helemaal af met 

enkele van de meest populaire trainingen in het VK. 

Speak Business English

Excel 2016 – basis

Je vooroordelen de baas

Gesprekstechnieken: LSD
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https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/speak-business-english/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/excel-cursus/excel-2016-basis/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/je-vooroordelen-de-baas/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/gesprekstechnieken/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign


Lage landen met 
een hoog niveau! 

Ondanks de vele overeenkomsten tussen Nederland en 

België, zijn er ook flinke verschillen te vinden tussen deze 

twee landen. Tijdens onze stop in Nederland richten we 

ons op heldere communicatie. Ook leren we verstandig 

met ons geld om te gaan. In België ligt de focus op de 

creatieve geest en op storytelling. Maar natuurlijk genieten 

we ook, net als de plaatselijke bevolking, van de mooie 

dingen in het leven. Ga nu aan de slag met deze trainingen. 
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Lekker in je vel

No story, no glory

Goed met geld

Zeggen waar het op staat

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/persoonlijke-kracht-trainingen/lekker-in-je-vel/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/no-story-no-glory/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/gezondheid-en-veiligheidstrainingen/goed-met-geld/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/zeggen-waar-het-op-staat/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
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Kastelen, natuur 
en wandelen.

Punctueel en productief zoals de Duitsers en 

Oostenrijkers? Dat kun jij ook! Maar het is ook mogelijk om 

je Duits te verbeteren of heerlijk te wandelen in de mooie, 

Oostenrijkse bergen. Ontdek de culturele kenmerken van 

deze landen met behulp van onze online trainingen.  

Stick to the plan

Deutsch am 
Arbeitsplatz sprechen

Vitaliteit

Timemanagement

Het GoodTrain-paspoort   |   9   

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/productiviteitstrainingen/stick-to-the-plan/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/deutsch-am-arbeitsplatz-sprechen/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/gezondheid-en-veiligheidstrainingen/vitaliteit/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/productiviteitstrainingen/timemanagement/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
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Het mooie land van 
pizza en pasta.

Hoogste tijd voor een bezoek aan het land van pasta en 

pizza. Jawel, Italië! Naast het prachtige land en de liefde 

voor eten, staan Italianen ook bekend vanwege hun 

uitbundige communicatie die wordt onderstreept met een 

sterke lichaamstaal. Maar wist je dat ze ook warmlopen 

voor eigenaarschap en delegeren? De meest populaire 

trainingen in Italië zijn namelijk Scrum, Eigenaarschap en 

Delegeren in één minuut. Werk aan je Italiaanse identiteit 

met deze trainingen: 
Delegeren in één minuut

Scrum

Eigenaarschap

Zet jezelf neer
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https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/leiderschapstrainingen/delegeren-in-een-minuut/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/teamwork-en-managementtrainingen/scrum/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/persoonlijke-kracht-trainingen/eigenaarschap/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/zet-jezelf-neer/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign


Fondue, meer chocolade 
en bubbels!

We komen aan in Zwitserland en Frankrijk, landen die 

bekend staan om hun culinaire specialiteiten, maar ook 

om hun communicatie- en schrijfvaardigheden. Leer van 

de Zwitsers hoe zij maar liefst vier verschillende talen 

en culturen beheersen. Maar ook: laat je inspireren door 

de Fransen – onbetwiste meesters in het schrijven – 

die de meeste Nobelprijzen voor de literatuur hebben 

binnengesleept. 
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Gewoon goed schrijven

Culturele diversiteit
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Snellezen

Het goede gesprek

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/gewoon-goed-schrijven/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/culturele-diversiteit/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/snellezen/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/het-goede-gesprek/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
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Afsluiter met cultuur 
en goed samenspel.  

Tenslotte dalen we af naar het Iberisch schiereiland, waar 

je in Spanje een van de meest populaire talen ter wereld 

kunt leren: het Spaans. En waarom zou je niet meteen 

de kans grijpen om je te onderdompelen in de cultuur? 

Spaanse kunstenaars zoals Picasso en Dalí zijn immers 

wereldberoemd. In het buurland Portugal krijgen we de 

mogelijkheid om te leren van de beste teamspelers en 

coaches die er zijn. Zij zijn wereldberoemd, dus we kunnen 

ongetwijfeld het nodige van hen opsteken als het gaat om 

teamwork. Today is a good day to learn from the best. 
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Coachend leidinggeven

Español en el trabajo 
comprender

Beïnvloeden

Teamwork

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/leiderschapstrainingen/coachend-leidinggeven/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/communicatietrainingen-en-taalcursussen/espanol-en-el-trababjo-comprender/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/salestrainingen/beinvloeden/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign
https://www.goodhabitz.com/nl-nl/online-trainingen/categorieen/teamwork-en-managementtrainingen/teamwork/?utm_source=downloadable&utm_medium=pdf&utm_campaign=472022-nl-nl-loyalty-passport-summer-campaign



