INCOMPANY:

opleidingen op maat voor uw team
WAT?

Al onze trainingen en opleidingen kunnen we incompany op maat aanbieden.
Complete opleidingstrajecten of leerlijnen kunnen we incompany verzorgen.

HOE?

Vaststellen van de opleidingsbehoefte. Deze wordt samen met de adviseur
doorgenomen.
U ontvangt een voorstel.
Nadat de behoefte is vastgesteld, zoeken we de juiste docenten bij uw
kennisvraag.
Zij denken verder met u mee en integreren uw problematiek en wensen in het
lesprogramma.
Afstemming van de opleiding. In overleg worden data en tijden afgestemd.
Evaluatie. Zowel tussentijds als aan het eind van de opleiding vullen de
deelnemers online een evaluatieformulier in. De uitwerking daarvan bespreekt
u met uw contactpersoon bij Euroforum.

WAAROM?

De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar.
De inhoud wordt afgestemd op uw organisatie.
Het hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau.
Door het gebruik van uw eigen praktijkcases zorgen de docenten voor een
optimale aansluiting op uw dagelijkse praktijk.
Planning van de training wanneer het u uitkomt.

Wilt u hier meer over weten?

www.euroforum.nl

Neem contact op met Guusje Verhoeven,
Manager Incompany Opleidingen
E-mail: g.verhoeven@euroforum.nl
Tel.: 06 - 51 61 83 03

INCOMPANY:

opleidingen op maat voor uw team
POPULAIRSTE INCOMPANY CURSUSSEN:
•
•
•
•
•

Finance: Verkorte business controllersopleiding
Verkorte opleiding Public Control
Energy: Duurzame energieprojecten
Legal: De nieuwe AVG en WBP
Cursus dataprotectie en privacy

OVER ONS
Euroforum heeft zich gespecialiseerd in het organiseren van kwalitatief hoogwaardige opleidingen,
trainingen en workshops. Hierbij werken wij intensief samen met universiteiten en hogescholen,
kennisinstituten en gerenommeerde adviesorganisaties op het gebied van onder andere Finance,
Legal, Energy en Data.
De opleidingen worden ontwikkeld voor het hoger management binnen het bedrijfsleven, de
overheid en de non-profit sector.

“Wij volgenden deze training incompany waardoor er goede interactie mogelijk was wat ook voor
iedereen interessant was. Dat was van grote meerwaarde.”
“We hebben gekozen voor een incompany omdat de inhoud zo kon worden toegespitst op de
behoefte van onze organisatie. Omdat we dit met alle zorgcoördinatoren van ons cluster hebben
gevolgd, werken we heel gericht aan de eigen praktijksituatie. En dat de cursus op de eigen locatie
is georganiseerd, heeft de deelnemers veel reistijd bespaard. Wat mij persoonlijk voor het eerst
overkomen is, is dat ik aan het eind van de dag met energie naar huis ging!”
Marga Schoemaker – LVO Heuvelland
“De koppeling met de praktijk is waar ik naar op zoek was.”
“De training ‘Strategisch Vastgoedmanagement voor de Facility Manager’ is bij Schiphol Group
gegeven als een incompany training. In totaal 14 deelnemers uit diverse onderdelen van Schiphol
Group hebben in 4 dagen zowel een inhoudelijke verdieping van hun kennis gekregen als de
mogelijkheid om cases met elkaar te oefenen. Door de diversiteit van de onderwerpen, trainers en
de groep was het een levendige en zeer waardevolle training. Daarnaast werd het beursbezoek aan
de RAI met onderwerp ‘Building Holland’ als verfrissend en zeer nuttig ervaren. De training is een
aanrader voor elke vastgoed en/of facility management organisatie en medewerker.”
Dave Stroop - Manager Terminal Verhuringen Schiphol Real Estate
Onze docenten zijn veelal mensen uit de praktijk, die hun ervaringen omzetten naar de theorie.
Zij zijn erop gericht om uw medewerkers te laten vertellen over hun eigen praktijkervaringen en
gedachtes zodat er inzicht en commitment wordt gecreëerd.

Wilt u hier meer over weten?

www.euroforum.nl

Neem contact op met Guusje Verhoeven,
Manager Incompany Opleidingen
E-mail: g.verhoeven@euroforum.nl
Tel.: 06 - 51 61 83 03

