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Oriënterende Offerte 
SpiegelWeb 
DagWorkshop 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

facebook.com/hetspiegelweb 
www.hetspiegelweb.nl 
tom@hetspiegelweb.nl 

  
  KvK nummer:    63066076 
            BTW nummer:    NL163598095B01 

Bankrekening:   NL94 TRIO 0390 9293 95

Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor u ligt de oriënterende offerte van de SpiegelWeb - DagWorkshop. Dit document dient om een voorbeeld 
te verschaffen van een mogelijk maatwerktraject. U vindt informatie ten aanzien van doelstellingen, 
mogelijke inhoud, werkvormen en afgestemde themavragen die voor deze opdrachtgever en doelgroep 
golden. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook transparant te zijn over de gehanteerde tarieven. Vandaar 
dat u deze ook in deze offerte terugvindt. Uiteraard zijn contactgegevens alsook vertrouwelijke gegevens ge-
anonimiseerd door middels van (…).  
 
Mochten er vragen zijn of u heeft ook behoefte om een bakje koffie met één van ons te drinken, neem 
gerust contact op via de mail.  
  
 
Maatwerk Aanbod:     
Verzorgen van 1x SpiegelWeb-DagWorkshop op dd-mm-yy te (…) Defensie Kazerne te (…). De 
DagWorkshop duurt 2 x 2,5 uur exclusief een pauze van 30 minuten en is afgestemd op maximaal 
20 deelnemers van (…). De dag start om 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 uur, en eindigt om 16.00 
uur.  
 
Benodigdheden: 
Ruim lokaal voorzien van ruim voldoende zitgelegenheid voor 20 deelnemers. 
Beamers of SmartBoard met aansluitmogelijkheden (VGA of HDMI) voor presentatie.  
Vooraf en achteraf één uur ter voorbereiding en inrichting.  
 
 

        Subtotaal  €      1095,00 
        BTW 21%  €        229,95
        TOTAAL  €     1324,95  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tom de Vreugd & Larissa Prevoo 
Namens Het SpiegelWeb 
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Prijsverantwoording Maatwerk DagWorkshop 
 
Gefaliciteerd door SpiegelWeb-Coaches Tom de Vreugd & Larissa Prevoo 
 
 Toelichting Uren 
Voorbereiding 
Workshop 

Afstemming, voorbereiding, aanschaf materialen (How2’s, 
post-its, stiften etc.), reistijd en -kosten. 
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1x SpiegelWeb-
DagWorkshop  

Algemene inhoud en werkvormen:  
Kennis maken met het SpiegelWeb en de start maken 
met het eigen maken van het SpiegelWeb als 
persoonlijk/professionele reflectie-tool. Met behulp van 
een gestructureerde opbouw worden deelnemers 
meegenomen in het SpiegelWeb. Er is een logische 
opbouw, waarbij begonnen wordt met het waarom 
(Why) van reflectie, verolgens het wat (What) en 
daarna het experimenteren met het SpiegelWeb zelf 
(How).  
 
Ten alle tijden wordt de dialoog en uitwisseling tussen 
de deelnemers bevorderd, maar ook een duidelijk en 
concreet oogst moment. Wat heeft het SpiegelWeb 
opgeleverd voor mij? Wat kunnen wij er in onze praktijk 
mee?  
 
Primaire focuspunten:  

1. Inzicht in de relatie tussen eigen zelfstandigheid 
en de gemeenschappelijke waarden van de 
organisatie en het individu.  

2. Als leidinggevende; bewustwording van de 
verhouding tussen het zelf aanpakken en het 
uitbesteden/delegeren en daarbij de 
medewerker ontwikkelt. 

3. Supervisie over te besteden aandacht en hoe de 
keuze gemaakt wordt waar dat aan besteedt 
gaat worden.  

 
Aanvullend focuspunt: 

4. Erkenning bevorderen bij de onderbouw, 
mensgerichtheid stimuleren, aandacht geven 
aan medewerkers bevorderen (“verkapt doel”) 

 
Beoogd effect:   
Persoonlijke effectiviteit vergroten; door tijd en 
aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van 
waar je je tijd en aandacht aan wil besteden.  
 

2 x 2,5 

 
 
 
 
 


