INCOMPANY
TRAINING
UW TRAINING OPTIMAAL AFGESTEMD OP UW LEERBEHOEFTE

“Sharing knowledge • Connecting people”

Incompany training
De voordelen op een rij

MAATWERK

GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING

Bij onze incompany trainingen gaan we uit van de specifieke
leerbehoefte van uw organisatie. Wij stemmen de training af
op uw situatie, kennisbehoefte en niveau.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Incompany trainingen zorgen voor maximale flexibiliteit.
De training vindt plaats wanneer het u het beste uitkomt.
Doordat de training bij u op kantoor plaatsvindt, ontbreekt
reistijd. Dit maakt het voor u en uw collega’s eenvoudiger
om de training in te passen in het dagelijkse werkschema.

SNELHEID

Het uitgangspunt van onze incompany trainingen is alleen
maatwerk daar waar nodig. Dit resulteert in een goede
prijs-kwaliteit verhouding voor u.

EXPERTISE TRAINER
De expertise van onze trainers maakt het verschil. Zij komen
allen uit het werkveld, zijn expert in hun vakgebied en worden zeer gewaardeerd in de manier waarop zij hun vakkennis
en (praktijk)ervaring delen. Niet voor niets worden onze
trainers in evaluaties gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd.

VERTREKPUNT VOOR TEAMS

We kennen geen lange voorbereidingstrajecten. De inhoud
en het lesmateriaal van onze trainingsportfolio is het
uitgangspunt. Er kan daarom snel geschakeld worden over
maatwerk. In een paar weken tijd kan de incompany training
al bij u plaatsvinden.

Een incompany training kan door u ingezet worden als
vertrekpunt om als team op hetzelfde kennisniveau te
komen. De hoge mate van interactie in de training bevordert
de onderlinge band en de teamgeest. Dit creëert draagvlak
om de uitdagingen in het werk gezamenlijk op te pakken.

KOPPELING MET DE PRAKTIJK
We maken gebruik van herkenbare cases en praktijkoefeningen. We sluiten aan bij de gebruikte procedures en
middelen van uw organisatie. Dit vergroot de toepasbaarheid
van nieuw opgedane kennis in het werk.

Kwaliteit
We streven naar kwalitatief goede trainingen en tevreden
klanten. We hechten dan ook veel waarde aan uw mening.
Na afloop van de incompany training vragen we de
deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. En in een
telefonisch evaluatiegesprek bespreken we met u het verloop
van het proces, van aanvraag tot uitvoering. Zo blijven
we werken aan optimale kwaliteit en dienstverlening.

Hoge waardering van onze klanten
Heliview heeft onder andere voor de volgende organisaties incompany trainingen mogen verzorgen:
• Algemene Onderwijsbond
• Belastingdienst
• CCV Nederland

• Friesland Campina
• Meerinzicht
• Mercedes Benz

• Movares
• Nationale Nederlanden
• Nationale Opera & Ballet

• P-Direkt
• Stichting Kempenhaeghe
• UWV

Uw afweging
Open inschrijving of incompany

Kwaliteit
Een incompany training heeft veel voordelen, maar soms sluit een training via open inschrijving beter aan op uw situatie en
behoefte. Bepaal met onderstaande checklist of een incompany training of deelname aan een training via open inschrijving
het beste past.

Incompany training

Training via open inschrijving

In uw organisatie zijn er meerdere collega’s
werkzaam die de training willen volgen

Er zijn in uw organisatie één of twee collega’s
werkzaam die de training willen volgen

U wilt een voordelige opleidingsprijs per
persoon

U beschikt over opleidingsbudget voor één
of twee personen

Er is weinig ruimte in de drukke agenda’s
van uw collega’s. Het is belangrijk de drempel
voor deelname aan de training laag te houden

Uw collega’s vinden het geen probleem om
naar een andere trainingslocatie te reizen

U wilt een gezamenlijk vertrekpunt voor het
oppakken van aankomende uitdagingen in het
werk en een kennisboost geven aan uw team

Uw collega’s willen leren van ervaringen
van andere organisaties

Uw leerbehoefte vraagt om maatwerk

Maatwerk is niet nodig

U streeft naar een optimale transfer naar uw
dagelijkse praktijk

Een praktijkgerichte training is voor u
voldoende

Er bestaat een kennishiaat die u op korte
termijn wilt invullen. U kunt niet wachten
op de eerstvolgende training via open
inschrijving

U heeft de tijd om te wachten tot de
eerstvolgende training via open inschrijving
plaatsvindt

Uw collega’s willen leren van de expertise
van de trainers, specifiek gericht op uw type
organisatie, branche of problematiek

Uw collega’s willen leren van de allround
expertise van de trainer(s)

Heldere tarieven
Maximale kwaliteit tegen all-in prijzen

Wij maken een incompany training op maat voor uw
organisatie. Dat doen we graag. Uw wensen staan
bij ons hierbij centraal. Wij hanteren als uitgangspunt:
alleen maatwerk daar waar nodig. We kunnen u zo
kwalitatief hoogwaardige incompany trainingen
aanbieden tegen scherpe, all-in tarieven.
Voor onze incompany trainingen gaan we ervan uit dat:
• De inhoud en het lesmateriaal van ons bestaande
trainingsportfolio het uitgangspunt is;
• Samen met de trainer de definitieve inhoud, duur van
de training en het maatwerk wordt bepaald:
• De maximale groepsgrootte 12 personen is om zo de
kwaliteit te borgen.
We werken voor onze incompany trainingen met all-in
tarieven. Uw investering is inclusief:
•
•
•
•
•
•

Aantal trainingsdagen

Uw all-in investering

telefonische intake met de trainer
2 uur voor maatwerkaanpassingen door de trainer
digitaal lesmateriaal
uitvoering van de training
reistijd en -kosten van de trainer
Heliview certificaat van deelname voor alle deelnemers

Uw investering per medewerker bij

6 deelnemers

12 deelnemers

1 dag

€ 3.975,-

€ 662,50

€ 331,25

1,5 dag

€ 4.975,-

€ 829,17

€ 414,58

2 dagen

€ 5.975,-

€ 995,83

€ 497,92

•Alle hierboven genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Is er meer tijd nodig dan 2 uur voor maatwerk aanpassingen door de trainer, bestaat de training uit meer dan 2 dagen of
heeft u meer dan 12 (potentiële) deelnemers dan maken we graag een aangepaste offerte voor u. Wij gaan graag met u in
gesprek over uw specifieke leervraag en kennisbehoefte, zodat we u een op maat gemaakt en passend opleidingsvoorstel
kunnen doen.

Onze aanpak
Een snel verloop en duidelijke afspraken

Stap 1
Intakegesprek

Telefonische intake waarin we samen met u bespreken:
• wat uw leerbehoefte is
• wie aan de training gaat deelnemen (functie/ervaringsniveau/aantal)
• globale inhoud en duur van de training
• uw wensen ten aanzien van maatwerk
• gewenste datum en trainingslocatie

U ontvangt van ons op basis van dit gesprek een offerte.

Stap 2
Inhoud afstemmen

Indien onze offerte het antwoord is op uw leervraag neemt de trainer
(telefonisch) contact met u op om de inhoud van de training en uw specifieke
maatwerkwensen verder met u af te stemmen.

U onvangt van ons een definitief samenwerkingsvoorstel.

Stap 3
De training

Stap 4
De evaluatie

Wij verzorgen de maatwerkinvulling en het lesmateriaal.
U nodigt de deelnemers uit en faciliteert de trainingsruimte.

Wij voeren de training op locatie bij u uit.

U ontvangt van ons een samenvatting van de resultaten van de deelnemers
evaluaties. In een (telefonisch) evaluatiegesprek bespreken we met u deze
resultaten en uw ervaringen rondom het verloop van het proces.
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