LEREN OP EN TIJDENS JE WERK

HOE DOE JE DAT GOED?
Onze werkwijze is vernieuwend
Door de inzet van
werkplekleren
Tijdens de training direct in de
eigen praktijk toepassen wat je leert
Met collega’s samen reflecteren
op aanpak en resultaat

Uitgevoerd door senior trainers
Met veel kennis van
klassiek leren

Korte sessies van 3 tot 6 uur op
het werk en niet in een klaslokaal

Bureau Aldoende: opgericht door Ruben
Mogge en Pieter Stein. Twee senior trainers
en coaches met samen ruim 40 jaar
ervaring in de klassieke trainingswereld
Gepokt en gemazeld in
leiderschapsontwikkeling,
samenwerkingsvaardigheden,
70/20/10, e-learning etc.
Bureau Aldoende introduceert
werkplekleren om ervoor te zorgen
dat het geleerde écht wordt
toegepast in de praktijk

Wat levert ’t op?
Resultaat voor organisatie en deelnemer

Organisatie

Deelnemer

Directe transfer: geen scheiding meer tussen
de wereld van leren en de wereld van werken

Leren van werkelijke situaties: het geleerde
wordt ervaren in de praktijk en
niet gesimuleerd in een klaslokaal

Goedkoper: geen verletkosten, geen
arrangement- en locatiekosten
Meer commitment: op en tijdens het werk
leren verhoogt de betrokkenheid
Efficiënter: deelnemer gaat gewoon naar z’n
werk en hoeft niet naar een vergaderlocatie

Theorie is toepassingsgericht: alle theorie
wordt direct toegepast in de eigen praktijk;
geen naslagkennis meer
Leren met een hoge impact: deelnemer
ervaart direct, met eigen collega’s en
leidinggevenden, de uitwerking van
nieuwe kennis en inzichten

Hoe bereiken we dit resultaat?
Op twee manieren

Tijdens het werk
Korte en intensieve
kennisuitwisseling op het werk

Nabij het werk

Voorbereiding, uitvoering en evaluatie
met de trainer-coach
Eenmalig of meermalig
verspreid over verschillende
periodes

Deelnemers werken gewoon
door en krijgen kennis en
vaardigheden aangereikt
on the go
Voorbereiding plus evaluatie met
de trainer-coach en de
uitvoering zelfstandig
Vaak meermalig verspreid
over verschillende periodes

Nieuwsgierig? Meer weten?

Bekijk onze
klantcases

Of neem contact op met:

Bureau Aldoende
Werkendelslaan 108
1851 VE Heiloo
+31 72 2035600
info@bureaualdoende.nl

