Tweedaagse Workshop
Boost your learning and development performances
&
drive your ROI by empowering people

Prijs: 2.500 €
Doelpubliek
HR Managers, Talent Managers, Training Managers, L&D Experts, leden
van het directiecomité, Senior Managers, Opleidingscoördinators, Learning
Consultants, Diensthoofden en iedereen die van opleidingen een dagelijks
succesverhaal wil maken.

Programma
Ziehier een greep uit de thema’s die aan bod komen:
 Worden de belangrijkste leertrends (microlearning,
gamification/serious games en video-learning) op de gepaste wijze
geïntegreerd in de opleidingspolitiek van uw organisatie?
 Wordt er voldoende rekening gehouden met de noden, de
prioriteiten en de leerstijlen van de verschillende generaties en
individuen die het personeel van de organisatie vormen?
 Is uw organisatie klaar voor e-training?
 Waarom kan uw organisatie e-learning beter uitbesteden en in
welke valkuilen mag u niet trappen bij het kiezen van een externe
partner?
 Waarom is een blended learning aanpak onontbeerlijk voor een
doeltreffend L&D-beleid?
 Hoe ontwerpt u een efficiënt blended learning traject op maat van
uw organisatie, uw doelpubliek en uw opleidingsbehoeften?
 Hoe meet u de waarde en de doeltreffendheid van uw opleidingen?
 Hoe kunt u uw formele leereenheden op eenvoudige wijze
ondersteunen met informele leerinitiatieven?
 Hoe vindt u de juiste of de meest geschikte leervorm voor elk
opleidingsvraagstuk?
Op eenvoudige, voorafgaandelijke aanvraag is het mogelijk om zelf
bepaalde thema’s voor te stellen.
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Doel
Deze tweedaagse workshop beoogt enerzijds de heersende L&D-cultuur
kritisch te evalueren en te toetsen aan nieuwe leertrends, leervormen en
technologieën en anderzijds het bestaande opleidingsaanbod af te
stemmen op de Business Goals en Competence/Performance Gaps in uw
organisatie.

Verloop
Voorafgaandelijk aan de eerste dag van de workshop krijgt elke
deelnemer een voorbereidende opdracht zodat er tijdens de eerste dag
actief en interactief gewerkt kan worden op verschillende facetten van het
heersende opleidingsbeleid van uw organisatie.
Ongeveer 250 uur later volgt dan de tweede dag om de besproken,
geanalyseerde en geëvalueerde aanpassingen en wijzigingen
daadwerkelijk in het opleidingsbeleid van uw organisatie te integreren.
Ten laatste 120 uur later krijgt u een gedetailleerd rapport met
aandachtspunten, aangewezen leervormen en leertrajecten
overeenkomstig bestaande competence/performance gaps en/of
opleidingsnoden, alles op maat van uw organisatie.

Prijs en contact
De prijs voor deze tweedaagse workshop, zoals hierboven beschreven,
bedraagt 2.500 €, alle kosten inbegrepen, voor organisaties gevestigd in
België.
Voor de organisatie van deze tweedaagse workshop in het buitenland kunt
u een offerte aanvragen via guy@elbac.eu of +32 (0)496 730 874.
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