atWorkshops

Live online
& interactief

Experts in live, online & interactief
leren en samenwerken

“Hoe zorg je er in
deze turbulente
tijden voor dat
mensen zich blijven
ontwikkelen
en relevant
blijven voor de
organisatie?”

Continu leren en
ontwikkelen in deze tijd
Als HR(D) adviseur of manager staat u in deze tijd voor een lastige uitdaging.
De eisen die aan mensen en organisaties worden gesteld, zijn hoger dan ooit.
Dat er ooit ruim voldoende tijd en geld was voor training en opleiding is voorbij.
Vandaag is “een leven lang leren” de norm en de focus ligt op blijvende
gedragsverandering. Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor – met beperkte
middelen – dat mensen zich voortdurend blijven ontwikkelen en relevant blijven
voor de organisatie?
Met het brede en betaalbare aanbod online workshops van atSync hebt u de
sleutel in handen om kwalitatieve praktijkgerichte trainingen, specifieke behoeften
en beperkte budgetten met elkaar te combineren. U krijgt maatwerk geleverd,
zonder dat het u handenvol geld kost.

“onze workshops
zijn kort,
live, online
en interactief”

Live, Online & Interactief
Met de online workshops van atSync werken uw medewerkers aan hun persoonlijke
ontwikkeling door middel van korte, interactieve workshops in groepsverband. Alle
workshops duren 2 uur en zijn kort, krachtig en toegespitst op de praktijk. Ze worden
gegeven door een professionele trainer, ondersteund door een co-trainer. In een kleine
groep staat de praktijk en problematiek van de deelnemers centraal; leren van én met
elkaar. Er is veel gelegenheid om te oefenen, bijvoorbeeld in rollenspellen. Zo is alles
direct en concreet toe te passen en haalt uw organisatie meer rendement uit haar
opleidingsbudget.

Losse workshops
of complete trainingen
Ook uitgebreidere trajecten behoren tot de mogelijkheden. Stel bijvoorbeeld een
pakket samen waarin alle onderwerpen met betrekking tot leiderschap, assertiviteit,
klantgerichtheid of communicatie gebundeld zijn. Voeg daarbij eventueel een
360-graden-feedback, een persoonlijkheidstest of e-coaching toe. Of kies voor het
veelvuldig oefenen van vaardigheden, zoals feedback geven, door een online
oefenmodule (Traintool).

“Stel bijvoorbeeld een pakket
samen waarin alle onderwerpen
met betrekking tot leiderschap,
assertiviteit, klantgerichtheid of
communicatie gebundeld zijn.”

Uw voordelen:
•

Bewezen effectief;

•

Medewerkers zijn niet de hele dag weg van kantoor;

•

Medewerkers leren in hun eigen tempo;

•

Medewerkers volgen alleen de onderwerpen die ze echt nodig hebben;

•

Grote flexibiliteit qua tijd en planning, ook  in de avonduren;

•

Besparing van reistijd, reiskosten en locatiekosten;

•

Helpt duurzame inzetbaarheid van grote groepen medewerkers te verhogen;

•

Geen CO2 uitstoot en past dus uitstekend in uw duurzaamheidsbeleid;

•

Goedkoper dan traditionele training.

atWorkshops in uw organisatie
Ervaar nu de toegevoegde waarde van atWorkshops voor uw organisatie. U kunt
alle medewerkers, of bepaalde groepen medewerkers, een zelf te bepalen aantal
uren online training toekennen. Goed voor zowel de organisatie als de medewerker.
Hiermee bevordert u de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en is het voor
iedere medewerker weer weggelegd om te werken aan zijn/haar persoonlijke
ontwikkeling. Want voor 500 euro per medewerker kan al 8 uur online training
worden gevolgd!

Anderen gingen u voor

“Deze nieuwe manier
van leren is mij
uitstekend bevallen.
Ik heb niet veel tijd hoeven
investeren en in die 2 uur
evenwel veel geleerd.
Een zeer effectieve manier en
goede return on investment,
terwijl je met elkaar
contact hebt en toch niet
fysiek bij elkaar bent.”
Anna Vogel | Projectleider
Ministerie van Economische Zaken

“wat opviel was de snelle
informatie-uitwisseling en
de openheid. de groep was
snel vertrouwd met elkaar.”
Franca Blomjous | General Director
De Kompanen bv

“Handig gebruik van
faciliteiten en ict.
makkelijk in te plannen.
erg toegankelijk.
kost relatief weinig tijd.”
Edwin Kroese | Training Manager
Transavia

De kracht van live,
Maximale focus
De workshops van atSync sluiten perfect aan bij de wetenschappelijke inzichten over
breinleren. Aangezien het brein maar een beperkte opnamecapaciteit heeft, wordt
binnenkomende informatie opgeknipt in kleine brokken van twee uur, die verspreid
worden over enkele weken. Per workshop wordt ingezoomd op één onderwerp.

Interactief
De workshops zijn qua interactiviteit vergelijkbaar met traditionele trainingen. De
deelnemers kunnen zelf vragen stellen, ervaringen uitwisselen, in groepjes bij elkaar
komen en op elkaar en de trainer reageren. Ook wordt in kleine subgroepen geoefend
en kunnen rollenspellen worden gedaan.

Hoog leerrendement
Voor deelnemers voelt het vaak veilig achter hun eigen laptop of vanaf hun eigen
werkplek. Hierdoor worden de openheid en de input vergroot. Deelnemers delen veelvuldig ervaringen met elkaar of reageren telefonisch dan wel schrijvend. In het laatste geval kunnen zelfs alle deelnemers tegelijk input leveren, waardoor echt iedereen
meedoet en iets inbrengt. Dit verhoogt het leerrendement en de rijke informatie kan
achteraf eenvoudig via de mail worden gedeeld. Vooral meer introverte deelnemers
doen meer (en eerder) mee dan ze in een traditionele training zouden doen.

online en interactief leren
Praktijkgericht
Deelnemers gaan aan de slag met concrete situaties die bij hen spelen. Dat wat
geleerd wordt, is derhalve herkenbaar, relevant en direct toepasbaar. Er wordt nauwkeurig bijgehouden of daadwerkelijk iedereen deelneemt en dat ook blijft doen. Ook
houden we in de gaten of deelnemers het geleerde in de eigen praktijk toepassen.
Na de workshop kan de deelnemer geïnspireerd weer aan het werk en het geleerde
meteen in de praktijk brengen.

Echt oefenen
Omdat er echt geoefend wordt, zijn de workshops zonder meer uniek. Zo wordt er
onder meer in groepjes gewerkt, een rollenspel gespeeld en geoefend met een trainingsacteur in een aparte virtuele ruimte. Dat zorgt er voor dat het leren ook daadwerkelijk tot (gedrags)verandering leidt.

Besparing van tijd en geld
Een workshop volgen achter je laptop is een geweldige ‘on the job-training’
én het bespaart onnodige reistijd plus investeringen in overnachting en catering.

Ons aanbod
ons aanbod bestaat uit een breed spectrum van verschillende workshops:
van feedback geven tot klantgericht handelen en van effectief samenwerken
tot slechtnieuwsgesprekken voeren. Het aanbod valt uiteen in vijf categorieën:
1.

Communicatie

2.

persoonlijke effectiviteit

3.

management en leiderschap

4.

Loopbaanontwikkeling

5.

klantgerichtheid

Kijk voor het volledige aanbod op www.atsync.nl/workshops
Staat uw leerbehoefte er niet tussen, neem dan contact met ons op.
Wij zijn voortdurend aan het ontwikkelen en kunnen ook speciaal
voor uw organisatie een specifieke workshop ontwerpen.

Lees meer over atSync op www.atsync.nl
volg @atSync op Twitter

Over atSync
atSync is dé Nederlandse expert op het gebied van live,
online en interactief leren en trainen.
atSync gelooft in:
§

continu leren;

§

leren op maat;

§

een leerproces dat zich dicht bij de dagelijkse praktijk afspeelt;

§

én in de mogelijkheden van de nieuwste technieken om 			

interactief en online te trainen en te leren.

Meer informatie
Eén van onze adviseurs komt graag bij u langs om u meer uit te leggen over de
mogelijkheden van atWorkshops voor uw organisatie. En een online afspraak is
natuurlijk ook snel gemaakt. Bel of mail nu voor een afspraak of meer informatie.
info@atsync.nl | 079-8898461
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