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INCOMPANY TRAININGEN
VINDT U EEN TRAINING OP EIGEN LOCATIE PRETTIGER?

WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR EEN OP MAAT GEMAAKTE TRAINING?

We kunnen dit goed begrijpen. Daarom bieden we alle trainingen ook aan
als incompany training. In de op maat gemaakt training kunnen we de
bedrijfsspecifieke behoeften meenemen. Alsook de inhoud op uw wensen
af stemmen. In België en Nederland bieden wij diverse trainingen aan
die uw organisatie helpen bij het voldoen aan de continue veranderingen
van technische normen en wet- en regelgeving. Daarnaast draagt een
investering in training en ontwikkeling bij aan de verhoging van de
medewerkersbetrokkenheid.

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Zo is ook de vraag naar trainingen per organisatie verschillend.
• Heeft u nieuwe medewerkers die getraind moeten worden?
• Wilt u daarbij ook bedrijfsprocessen doorspreken, zodat zij daar meteen van op de hoogte zijn?
• Heeft u een ervaren groep die bijgepraat moet worden op de laatste ontwikkelingen?
• Wilt u het niveau van de nieuwe medewerkers gelijktrekken met de ervaren medewerkers?
• Wilt u een intervisiemoment om zeker te stellen dat iedereen dezelfde kant op kijkt?
• Heeft u meer dan 4 deelnemers die getraind moeten worden?
Als u één of meerdere vragen met ja kunt beantwoorden, dan is een incompany training een goed idee.

WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR EEN INCOMPANY TRAINING?
In sommige gevallen komt een incompany training beter tot zijn recht
in een organisatie. De trainer bespreekt vooraf de bedrijfsspecifieke
behoeften waarbij bepaalde thema’s toegevoegd kunnen worden aan de
training. Daarnaast kunt u zelf de inhoud afstemmen op de wensen van uw
organisatie en de medewerkers.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR UW ORGANISATIE BIJ EEN INCOMPANY TRAINING?
• U heeft invloed op de onderwerpen die behandeld worden.
• U kunt bedrijfseigen thema’s en bedrijfsspecifieke behoeften toe laten voegen.
• U stemt, samen met onze planning, een geschikt trainingsmoment af.
• Uw medewerkers hoeven niet te reizen naar een externe trainingslocatie.
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Voor alle medewerkers binnen uw organisatie hebben we trainingen beschikbaar.
• De trainingen beginnen bij introductie en bewustwording. Deelnemers kunnen tijdens deze trainingen de
nodige basiskennis op doen. Er wordt geen voorkennis verwacht.
• Als volgende stap bieden we trainingen aan die uw medewerkers helpen bij de ontwikkeling, de
implementatie, het onderhoud en de verbetering van de managementsystemen.
• Om uw medewerkers verder te specialiseren, bieden we verdiepingstrainingen aan die helpen bij het
managen van de processen.

CONTACT
Twijfelt u welke trainingsvariant het best past bij uw wensen? Stel
uw vraag aan ons SGS Academy-team. Onze academiespecialisten
zijn toegewijd aan het vinden van oplossingen voor trainingen en
ontwikkelingen die perfect aansluiten op de behoeften van onze
klanten. Of u nu een individu bent, deel uitmaakt van een kleine tot
middelgrote onderneming of verantwoordelijk bent voor training en
ontwikkeling in een nationale of internationale organisatie, ons team
heeft de kennis en ervaring om u te begeleiden en te helpen bij het
vinden van het beste programma voor uw professionele ontwikkeling.

www.sgs.be/academy
www.sgs.nl/academy
t +32 (0) 3 545 4864
t +31 (0) 88 214 3759
be.cbe.academy@sgs.com
nl.cbe.academy@sgs.com
www.sgs.com/linkedin
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