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Onze visie is om trainingen te geven voor volwassenen in een niet

typisch schools kader. Met openheid, verbinding en samenhang

tussen elkaar in een inspirerend kader. 

Bieden sessies aan om jouw als ondernemer te laten groeien in je

kunnen, je bedrijf en je eigen persoonlijkheid/stijl. Maar ook als je

vele arbeidsintensieve diensten aanbied die extra tips geven bij

efficiënt handelen & praktisch werken voor een gezond work - life

ritme in je (creative) sector. 

Jullie klaarstomen voor de (her)opstart in 2021-2022 en om

eventuele onzekerheden weg te nemen. Inspiratie geven om jullie

creativiteit te prikkelen & het unieke van ieders eigenheid in jullie

branding alleen maar sterker te maken.

Dat we voor 2021 elkaar terug mogen ontmoeten in real-life, onze

struggels op tafel kunnen leggen, met tips elkaar helpen én we

sociaal kunnen bubbelen.

— By Ilka 

VISIE
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About

ilka vermeiren

Als student waren er niet al te fijne herinneringen aan het middelbaar en school lopen was

meer een opgave dan een plezier, zeker als je op 1 september je verjaardag vieren mag :)

Maar toen het volwassen onderwijs uit de grond kwam, volgde ik de ene workshop na de

andere opleiding.

Het systeem was volledig MIJN ding...

Al merkte ik ook snel dat het veel te onpersoonlijk was, de typische saaie les lokalen en

steevast koffie uit de automaat met een muntstuk van 2.

En dan was er ineens een zot idee ... om een Academy uit de grond te stampen!!! 

En daar hebben we althans nog heel wat mee in petto, met onze start-up GREENHOUSE

Academy...!

Van harte welkom!!

Ilka Vermeiren�
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How We Began

STEP BY STEP, Step by step....

Ondernemen start met vallen & opstaan. Soms letterlijk... wat laten vallen door de hectiek/stress EN en

mentaal terug rechtstaan.

 

Vele zelfstandigen, vooral in het creatieve vak, zijn niet geschoolde mensen vanuit middelbaar/hoge school.

Door het leven, door omstandigheden, burn-out of via contacten gaan zij ondernemer worden in hoofd/bij-

beroep. 

Uit persoonlijke ondervinding was er veel leergeld en leertijd... De laatste jaren voor 2020 deelde ik het

gevoel al vanuit ervaring in onze training dat er nog maar weinig ruimt was voor leren met-schade-en-

schande. De lat ligt hoog als je vanuit diensten werkt, mensen hebben recht om zich uit te spreken of

negatieve reviews te zetten. Social media heeft heeft hoge pieken en we moeten mee met Reels, een nog

moiere feed en een nog betere branding enzo...

Ons leergeld word minder en minder door verkeerde prijssetting, niet bij de essentie te blijven en alles te

doen wat onze klante vraagt. Door fouten te maken en door te weinig kennis, verkeerd in te kopen bij de

groothandel of  niet efficiënt te werken.Daarom investeer je in trainingen, om zulke zaken te voorkomen en je

leertijd-leergeld te minimaliseren voor optimale winsten. 

 

Er was géén enkele opleiding die ik zelf ooit volgde waarin zulke zaken aan bod kwamen... Het ging steeds

om de basis van de sessie/workshop.



HET AANBOD
- Kalender

- Info & prijzen 

- Locatie

- Demo VM of Demo VM + Diy NM 



Workshop bruidskapsels
met (droog)bloemen 

28 juni te Schilde

9.15u Ontvangst met koffie/thee

9.30u: Start demo VM.Verschillende moderne bruidskapsels met

droogbloem technieken. 

12u: Q&A + marketing/prijszetting

12.30u: Lunch 

13.30u: Start WS nm met model (lang hang)

14u: Einde @ Greenhouse Academy (optie 1) 

15.30u Q&A met gebak

16.00u:Einde Greenhouse Academy (optie 2) 

Prijs OPTIE 1: 190€ (excl. 21%btw)

Prijs:OPTIE 2: 285€ (excl. 21% btw) 



Flower Cloud

5 juli te schilde 

10.00u: Ontvangst met koffie & thee (indoor/outdoor)  

10.30u: Demo1: Tijdens deze demonstratie gaat Ilka een luchtstuk met droogbloemen maken.

Leggen we nadruk op bewegingen, grootse, kleuren, moodboard bespreking, basismaterialen,

opbouw en details. 

12.00u: Q&A + marketing  

12.30u: Uitgebreide lunch van Les Filles de Victor. Een gezonde lunch zorgt voor een helder

hoofd. We nemen de tijd om na een lang corona jaar te sparren met gelijkgezinde

zelfstandigen. Om off-line te netwerken, verbinden en elkaar beter te leren.  

14.00u Einde @ GREENHOUSE Academy (optie 1)

14:00u: DIY NM: Maak je eigen wolk (1m doorsnee). Je kan hem nadien gebruiken voor je

eigen interieur of voor door verkoop. Werken met de daarvoor voorziene materialen in

naturelle kleuren/materialen.  Je maakt je eigen stuk en begeleiden je hierin mee. Je werkt af

naar je eigen stijl zo hebben we geen kopie en unieke stukken  

15.30u: Q&A met gebak  

16.00u: Einde @ Greenhouse Academy 

PRIJS optie1: 150€ (excl 21%btw)

PRIJS optie2 : 373,00€ (excl 21% btw) 



Backdrop

6 juli te schilde 

10.00u: Ontvangst met koffie & thee (indoor/outdoor) 

10.30u: Demo1: Tijdens deze demonstratie gaat Ilka op een backdrop een luchtstuk met

droogbloemen maken. Leggen we nadruk op bewegingen, grootse, kleuren, moodboard

bespreking, basismaterialen, opbouw en details.   

12u: Q&A + marketing 

12.30u: Uitgebreide lunch van Les Filles de Victor. Een gezonde lunch zorgt voor een helder

hoofd. We nemen de tijd om na een lang corona jaar te sparren met gelijkgezinde

zelfstandigen. Om off-line te netwerken, verbinden en elkaar beter te leren.  

14:00u: Einde GREENHOUSE Academy  optie 1

14:00u: DIY: Je maakt een lucht of grondstuk. Geef je wens door bij de reservatie.   

15.30u: Q&A met gebak  

16.00u: Einde @ GREENHOUSE Academy

PRIJS optie 1: 150€ excl 21%btw

PRIJS optie 2: 320,00€ (excl 21% btw)



BRUIDSMAKE-UP

26 juli te Schilde  

9.30u: Ontvangst met koffie & thee (indoor/outdoor)

10.00u: Demo1: Tijdens de demonstratie bouwt docente Marleen stap voor stap

2 bruidsmaquillage’s op. Hoe maken we een maquillage long-lasting hoe maken

we nu het beste op met de mondmasker die verplicht zijn?! Wat met onzuivere

huidjes of als het een hittegolf is? 

Een long-lastig make-up aanbrengen bij de bruid is de beste reclame, zelf naar

het einde van de huwelijksdag! Gegarandeerd komt hieruit een nieuwe boeking

voor je! En hoe lezen we nu het beste de vraag en wensen van nieuwe klanten in

deze zeer specifieke branche?? We geven tips & tricks mee en praten over

efficiënt werken op zulke (stressvolle) dagen.

Bereid je hiermee voor op een stroom aan huwelijken voor einde 2021 - 2022.

12.30u: Lunch

13.30u Einde @ GREENHOUSE Academy (optie 1)

13u30u: Opmaak op eigen model onderleiding van ILKA & MARLEEN

15.30u: Q&A met gebak

16:00u: Einde @ Greenhouse styling academy

Prijs optie 1: 190€ (excl. 21% btw) 

Prijs optie 2: 285€ (excl 21% btw) 



PALM day

27 juli te schilde 

10.00u: Ontvangst met koffie & thee (indoor/outdoor)  

10.30u: Demo1: Tijdens de demonstratie bouwt Ilka stap voor stap een

installatie op met palmen en bespreken we het moodboard. Welk is de basis

voor je installatie, hoe je van start gaat en verder opbouwt, welke materialen

je combineert, waarop je moet letten als je vanuit je atelier werkt of vanop de

locatie. Doelpubliek bespreking. Tips & Tricks alom! 

12.00u: Q&A + marketing 

12.30u: Lunch:

13.45u: Einde @ Greenhouse Academy (optie 1) 

13:30u: Workshop: bohemian palm wall van 75cm 

15:30u: Q&A met gebak.  

16.00u: Einde @ Greenhouse styling academy  

Prijs optie 1: 150€ (excl. 21%btw)

Prijs optie 2: 289,00€ (excl. 21% btw)



HIGHLIGHTS
externe gasten die

hun expertise ook

delen  

 zelfstandige

collega's laten

verbinden

 verbindende

wandelingen op

donderdag 

 terug op pad

brengen als je in een

ondernemend dipje

zit

keuze uit 2

deelname vormen,

naar je eigen budget

& tijd



Reviews
Kelly

aan originaliteit en creativiteit

geen gebrek! Ilka is een krak in

haar vak!

Dorien

Altijd gezellig en super toffe

workshops. Ilka is echt een

topmadam. Dus aanrader!

Liese

Vandaag een aangename en

leerrijke cursus gehad over

bruidsmake-up! 

�het is een aanrader.



Verbindende
wandelingen
B2B

- Verschillende donderdagen (ochtend of

avond

 -Bosrijke omgeving

- Stap je mee voor een frisse neus,

outdoor activiteit en je hoofd leeg te

maken na een werkdag.

- We elk sparren tijdens het wandelen -

Delen ons ondernemerschao

- Netwerken off-line, voor online groei...

Prijs: 5€ 



www.greenhouse-academy.be

 

 

Where to find us:
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1) je schrijft je in voor een workshop sessie. 

De prijs van je bestelling is EXCL. 21% btw. 

2) Het systeem geeft aan om een voorschot online uit te balen.

3) Betaling is kosteloos in  2 schijven.

4) Geef alle gegevens omtrent facturatie door.

5) De week voor de workshop krijgt U de facturatie aan met voorschot, resterende bedrag en de BTW. 

Het restbedrag betaald u ofwel via de factuur, op de dag via QR code of cash. 

 

 

 

BETALING & FACTURATIE
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Follow us on
social media

https://www.instagram.com/greenhouse_academy_by_ilka_

/
Instagram



Q&A
- Is er iets niet duidelijk?

- Heb je nog extra vragen?

- Twijfel je of je wel deelnemen kan?

- ...

Geen enkele vraag is te veel, je kan ons via de

chat of via mail contactren!

 



Locatie

Alfons van den Sandenlaan, Schilde

Het paviljoen is een tijdelijke locatie

voor 2021.

In de Greenhouse Styling Bar gaan

enkel nog workshop voor

particulieren door. 


