UW EIGEN TRAININGSACADEMIE?

UW E I G E N

TRAININGSACADEMIE
VOOR PERSOONLIJKE
EN ORGANISATIE
ONTWIKKELING!

MENSEN

MAKEN HET VERSCHIL

DE

OPLOSSING: EFFECTIEF EN DUURZAAM OPLEIDEN!

Opleiden en ontwikkelen blijft voor de meeste ondernemers

Om anders dan anderen te werken en meer rendement uit

een grote uitdaging. Als iets niet lekker loopt wordt al snel

uw eigen opleidingen en trainingen te halen kunt u gebruik

naar een training gezocht om het ‘probleem’ op te lossen.

maken van

UW EIGEN TRAININGSACADEMIE.

Veel bedrijven en organisaties hebben de laatste jaren
echter fors bezuinigd op opleidingen, terwijl het belang van

U onderzoekt welke opleidingsbehoefte uw klant heeft en

opleiden wel wordt onderkend. De trainingsorganisaties die

wij richten voor u

wij spreken hebben dit de afgelopen jaren zeker gemerkt.

oplossingen in de academie zijn precies afgestemd op uw

UW EIGEN TRAININGSACADEMIE

in. De

wensen en die van uw klanten en kunnen in onderling

DE

LERENDE ORGANISATIE

Een moderne lerende organisatie is een organisatie
waarvan de leiders en de medewerkers zich

overleg snel worden aangepast. Wij leren u hoe u dat
eenvoudig zelf kunt of wij nemen u dat volledig uit
handen.

realiseren dat voortdurend ontwikkelen een deel
is van het beleid en het werk. Leren is

WAT

noodzakelijk om goed om te blijven gaan met

Een trainingsacademie biedt u de mogelijkheid

de voortdurende veranderende omgeving.

IS EEN TRAININGSACADEMIE?

uw deelnemers vanuit uw expertise trainingen,
workshops en andere interessante informatie aan

PARTNERS

BIJ ONTWIKKELING

te bieden die voor de deelnemers gericht zijn op

U kunt als trainingsorganisatie partner zijn van bedrijven

persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling en groei van

die een lerende organisatie willen zijn. U deelt in dat geval

hun organisatie. U voert de activiteiten op locatie zelf uit en

uw eigen kennis en ervaring en dat van uw relaties om uw

voor deeln kunnen activiteiten ook online worden gevolgd.

klanten als (aanstaande) lerende organisatie te helpen

Wij noemen dit

BLENDED LEARNING.

invulling te geven aan hun visie op het gebied van leren en
ontwikkelen.

WWW.FOQIS.NL

Zeg maar de mix van twee werelden:

ON LINE

en

ON SITE.

On line kan een deelnemer volledig zelf bepalen waarneer een

WERKWIJZE =

activiteit wordt gevolgd. Volkomen

Wij richten de academie voor u in met uw eigen logo en

ONAFHANKELIJK

PLAATS EN TIJD

dus. Voor activiteiten op locatie (on site) zal

MAATWERK

desgewenst volledig uw eigen ‘look en feel’. Uw deelnemers

iedereen natuurlijk met de planning rekening houden. In de

krijgen een persoonlijke inlogcode en krijgen toegang tot die

digitale omgeving is een agenda aanwezig die u zelf vult.

programma’s die volgens u nodig of wenselijk zijn.

DOEL

HAALBAAR

EN RESULTAATGERICHT

EN ZEER BETAALBAAR!

Alles is gericht op het effectief en efficiënt opleiden en

Een bedrijfsacademie is voor elke trainingsorganisatie

ontwikkelen van uw deelnemers. De academie is geschikt om

haalbaar en betaalbaar. Het is onze missie om deze oplossing

te werken met cometenties. Om een

voor iedereen toegankelijk te maken!

ontvangen van de

VOLLEDIG OVERZICHT

te

FUNCTIONALITEIT

van de academie kunt u een mail

ONZE

sturen naar

Zelf hebben wij meer dan 15 jaar

SUPPORT@FOQIS.COM.

ACHTERGROND

praktische trainingservaring op het

MOGELIJKE

gebied van communicatie, sales en

INHOUD

U bepaalt, eventueel in overleg met

leiderschap. Wij werkten voor

uw klant, wat de inhoud wordt van

kleine en zeer grote organisatie. De

uw trainingsacademie. Wij leiden u op de inhoud in de

laatste 5 jaar gebruikten we daarbij ook een digitale

academie in te voeren. Als u dat wenst nemen wij u deze zorg

leeromgeving. Deze omgeving is ook de basis voor uw

uit handen. Elk programma dat eenmaal in uw academie zit

trainingsacademie.

kunt u onbeperkt ook aan andere klanten aanbieden.

MEER

WETEN OF EEN DEMO AANVRAGEN?

U kent als u dat wenst zelf betalingen door de academie via

Maak een afspraak via http://www.foqis.nl/contact2/

PAYPAL of IDEAL laten verzorgen.

of bel naar 085 104 2452.

MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN: 085 104 2452

