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Productbeschrijving: Maatwerk voor werkgevers
Maatwerk voor
werkgevers
Aantal personen
Thema

Vorm
Investering
Werkwijze

Organisatie

Resultaten

Uw werknemer(s) zal/zullen meer zelfinzicht hebben en
daardoor o.a. effectiever communiceren, werken,
leidinggeven en presenteren, afhankelijk van het thema
dat is gekozen.
Individueel/Team
Zowel voor een werknemer als voor een heel team kan
(eigen groep)
maatwerk opgesteld worden. Ook mengvormen van teamactiviteit gevolgd door individuele trajecten is mogelijk.
Probleem/Wens
Het thema kan heel divers zijn, van concrete problemen of
Oriëntatie/Ontspanning wensen, via oriënteren en ontspannen (bijv. teamuitjes),
Vaardigheden/Gedrag/ tot gericht werken aan vaardigheden (bijv. presenteren),
Emotie
of verandering van houding en gedrag.
t.b.v. het Werk
Kenmerk van de resultaten is dat het functioneren in het
bedrijf beter verloopt.
Traject/Training/Works De vorm kan eveneens divers zijn. Ook mengvormen (bijv.
hop/Maatwerk
deels training en deels een workshop) zijn mogelijk.
Particulier/Werkgever Voor het uurtarief en totale investering zie
Organisatie/Kosten en Betaling
Globaal stappenplan bij Belangrijk bij maatwerk is het overleg met de werkgever.
dit product
In het overleg moet naar voren komen:
•
wat is het doel (korte en/of lange termijn)
•
wat is het instapniveau van de deelnemer(s)
•
wat is de aanleiding
•
hoeveel tijd en budget is beschikbaar
•
wat wordt/werd er binnen het bedrijf al gedaan.
In samenspraak kan dan een goede opzet worden
vastgesteld. Deze wordt vastgelegd in een offerte en
opdrachtbevestiging.
Vervolgens wordt gestart met de uitvoering:
•
startgesprek met de individuele deelnemer(s)
•
de geplande activiteit(en)
•
eindgesprek met de deelnemer(s)
Inschrijving
Drie weken voor de gewenste startdag, geeft zekerheid
dat gestart kan worden met het traject.
Datum/Tijd
Startdatum en tijdstip is in onderling overleg te bepalen.
De oefeningen met het paard gebeuren bij daglicht.
Locatie
De oefeningen met het paard vinden in de buitenlucht
plaats nabij de stal van het paard.
De gesprekken kunnen op kantoor of op een onderling af
te spreken locatie plaatsvinden.
Frequentie
Afhankelijk van de aanpak
Afmelden
Afmelding dient minimaal 7 dagen voor een afspraak te
gebeuren, anders worden de normale kosten van de
afspraak in rekening gebracht.
Uitzonderingen: aantoonbare ziekte mens of paard,
ijzel/sneeuw/onweer tijdens een afspraak voor werken
met het paard.
Kosten en Betaling
Kosten zijn afhankelijk van het traject.
Betaling:
De betaling vindt in drie termijnen plaats:
•
50% vooraf (minimaal één week voor de
startdatum)
•
25 % op de helft van het afgesproken traject
•
25% na afloop van het traject (binnen twee weken
na het eindgesprek)

