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In hoeverre herken je dit voor jezelf?

Veel moeite gestoken in een goede meerdaagse training

Flink veel tijd en geld geïnvesteerd in een doordachte e-learning

Deelnemers die enthousiast zijn en vol goede voornemens zitten

*) Bron: Research LTS Global

MAAR:

Dat tóch 80% van het geleerde en de investering verdampt *)

Dat mensen géén gedrag gaan vertonen waardoor ze productiever zijn 

en effectiever werken

En ze níet beter in hun vel zitten en echt veranderen níet lukt



Frustrerend toch en eigenlijk 
onbestaanbaar anno 2022?

Dat moet anders kunnen!



Een effectieve, druppelsgewijze aanpak

Super laagdrempelig: op je 

smartphone, op zak

Opgedane kennis écht in de praktijk

toepassen

Heel eenvoudig je eigen content maken

Meetbare effecten

Tegen lage kosten omdat veel 

functionaliteit al gebouwd is

BEDDERx: van e-learning naar e-doing



En zo werkt dat…



Kies je thema, passend bij een (leiderschap-) 
training die je geeft of een boek dat je gebruikt…

Welke training of (leiderschaps)programma willen jullie in 
praktijk helpen brengen - echt gaan laten leven? 

…en help je deelnemers of lezers met nudges - kleine 
coach-momentjes: van weten en willen naar dóen

*) Afgebeelde boeken zijn illustratief, je ontwikkelt je nudges gebaseerd op de inhoud van eigen leiderschapsprogramma/training



Van weten naar doen door nudges:
Makkelijke, goed getimede, toegankelijke duwtjes in de rug

Nudge = notificatie + jouw content



Zo eenvoudig maak je nudges



De relevante functies op één plek, op zak, 
daar waar het ertoe doet: in de dagelijkse praktijk

Houd je doel 
op je netvlies

Stel een 
ontwikkeldoel

Leg je voortgang vast en 
deel met een buddy

Activeer een relevante 
serie nudges

Deel je ervaring met je 
intervisiegroepje

Goedemorgen 
Masah! Met wie 
zoek jij vandaag 

het echte gesprek?



Weten hoe het gaat en wat je deelnemers bezig houdt? 
Dat kan, op verschillende manieren

…en krijg anoniem en geaggregeerd 
inzicht in een  aantal gebruiks-statistieken

Doe polls via de menu-optie Mentivote, of stuur 
per nudge een paar Google Forms vragen…



Interesse om de demo app te ervaren?
Hij staat alvast voor je klaar met ‘jouw eigen’ serie…

Klik hier en download de demo app

https://bedderx.com/account/register.php?language=1&code=wktrco2201&utm_source=infopacktrainingcoaching&utm_medium=registratiesite&utm_campaign=mei2022&utm_content=demoapptrainingcoaching


Heb je goede content én een goede klantreis, 
dan leidt dat tot ander (ontwikkel-)gedrag…

*) Gebruikersonderzoek 2021; omvang gebruikersgroep 1506 deelnemers, 443 respondenten

Waardering van de content

Afrondingspercentage

Waardering app

Aanbeveling en volgende keer weer?

8,5

75%

****

80%



” “Wat was de beste open vraag die je vandaag hebt 

gehoord?” Deze simpele maar krachtige BEDDERx-

notificatie op mijn smartphone triggerde me om met een 
heel andere mindset mijn volgende meeting in te stappen.

Ruud Schoenmakers, Director IG&H

…en dit is wat je er mee wilt bereiken



Case: 10-weekse training De kracht van rust -
‘Acht tegendraadse lessen over werken en het goede leven’

Mirjam van der Vegt –
trainer, coach en auteur

De app faciliteert mijn proces; 
herinnert me, motiveert me, heeft 
fijne opties voor doelen etc.
”8,5

De gefaseerde opzet, door elke week 1 
hoofdstuk te presenteren. Het geeft tijd 
om in de week volgend hierop de lessen 
toe te gaan passen. Dit kost niet veel tijd, 
maar levert wel veel op.

”

De nudges ''dwingen'' je om met de stof 
bezig te blijven en je er steeds van bewust te 
maken dat je er zelf aan moet werken.
”



Al vanaf € 2250,= kan je vandaag nog beginnen!

Stap 1 van 3

Na een korte introductie schrijf 
je je eerste serie ‘nudges’ –

kleine coach-momentjes 

Stap 2 van 3

Meld je aan en krijg toegang 
tot het BEDDERx content 

management systeem

Je nodigt je training/programma
deelnemers uit zich aan te melden

en te starten met jouw app

Stap 3 van 3



Slaat de app aan en wil je verder? 
Dan bouw je je bibliotheek gewoon stap voor stap uit!

De basis voor 
Inclusief Leiderschap…

…uitgebreid met 
verdiepende series

Schulden & Kinderen

Ben jij Xceptional?

1. Inclusief leiderschap

Budgetbeheer

Schulden & Scheiding

Schulden & Ondernemen

Schulden & Schaamte

Schulden & Toekomst

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

Heldere doelen

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

De inclusieve uitdaging

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

De basis: vertrouwen

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

Schulden & Kinderen

Ben jij Xceptional?

1. Inclusief leiderschap

Budgetbeheer

2. Verdiepende series

Schulden & Scheiding

Schulden & Ondernemen

Schulden & Schaamte

Schulden & Toekomst

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

Heldere doelen

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

De inclusieve uitdaging

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

De basis: vertrouwen

Henk Jan Kamsteeg & Ugur Özcan

Dienend leiderschap

Henk Jan Kamsteeg

Inclusieve communicatie

Hanan Challouki

What if?

Steve Robbins

How to be an inclusive leader

Jennifer Brown



Starten met je eigen look ’n feel in de BEDDERx app? Goede keus! 
Behoefte aan een hele eigen whitelabel? Kan!

Je app met jouw content, 
in de BEDDERx-stijl

De BEDDERx app, maar 
dan in jouw eigen stijl

Hoe houd jij 

vanmiddag pauze 
Henk Jan?

Je eigen app in de Appstore 
en Playstore ‘Powered by Bx’

Wat is de beste open 

vraag die je vandaag hebt 
gesteld Claudia?

Optie 1 - Basis Optie 2 – Skin Optie 3 - Whitelabel



Wat ons als BEDDERx drijft 
sinds 2015:

Anderen te helpen het goede 
te dóen

Op steeds grotere schaal 

Met meer impact



BEDDERx staat voor schaalbaarheid en is 
geschikt voor kleine en grote organisaties 



✅ Een effectieve, druppelsgewijze aanpak

✅ Super laagdrempelig: op je smartphone, 

op zak

✅ Opgedane kennis en inspiratie écht in 

de praktijk toepassen

✅ Heel eenvoudig je eigen content maken

✅ Meetbare effecten

✅ Tegen lage kosten omdat veel 

functionaliteit al gebouwd is

BEDDERx: van e-learning naar e-doing



Interesse om de demo app te ervaren?
Hij staat alvast voor je klaar met ‘jouw eigen’ serie…

Klik hier en download de demo app

https://bedderx.com/account/register.php?language=1&code=wktrco2201&utm_source=infopacktrainingcoaching&utm_medium=registratiesite&utm_campaign=mei2022&utm_content=demoapptrainingcoaching
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