Training, Opleiding & Intervisie
2015

Blauw BV verzorgt trainingen als een middel om een gewenste verbetering in een organisatie te
brengen. Voorop staat zodoende het doel van de klant: wat wil de klant bereiken en is een training
daarbij het beste instrument? Bijgaand beschrijf ik diverse trainingen die ik eerder ontwikkeld en
uitgevoerd heb.
‘You can lead a horse to water, but you can not make it drink’, zoals de Engelsen zo fra ai uitdrukken is
een belangrijke leidraad in mijn denken over training en opleiding. Het is heel belangrijk dat er een
band gesmeed wordt tussen de trainer en degene die komt leren. Dat begint bij een goede intake: Wat
wil iemand leren? Wat is zijn/haar achtergrond en ervaring? Waarom valt de keuze op dit instrument?
De conclusie van de bovenstaande alinea’s is dat ik eigenlijk alleen maatwerk lever. De onderstaande
teksten zijn voorbeelden die ik gerubriceerd heb rondom doelgroepen, maar wellicht hoort u bij geen
van deze doelgroepen en bent u toch geïnteresseerd. Neem dan cont act op via het contactformulier of
bel 085 – 877 1689.

Voor huurderorganisaties:
Diverse huurdersverenigingen hebben behoefte aan een training volkshuisvesting. Hierin komen enerzijds
de basiskenmerken van de volkshuisvesting en anderzijds de laatste ontwikkelingen op dit terrein aan de
orde. In alle gevallen zoek ik de dialoog op met de deelnemers. Mijn insteek is altijd interactief.
Leerdoel: De (nieuwe) leden van de huurdersvereniging kennis laten maken met de volkshuisvesting in het
algemeen en de situatie bij de betreffende corporatie in het bijzonder.
Materiaal: Sheets en een informatiemap volkshuisvesting met achtergrond informatie.
Rol Blauw bv: Trainer en begeleider van de dialoog.
Tijdsbeslag: hangt van de behoefte af. Uit ervaring zijn drie bijeenkomsten van een dagdeel in twee
maanden tijd een goede insteek.
Indicatie van kosten: Voor drie bijeenkomsten, plus de informatiemap: € 3.400,- ex BTW ex reiskosten

De kleine lettertjes:
Een overeenkomst met Blauw BV komt alleen tot stand nadat beide partijen tot overeenstemming zijn
gekomen over een offerte van Blauw BV voor de te leveren diensten.
Over elke overeenkomst van Blauw BV zijn de Algemene Voorwaarden Blauw B.V., versie januari 2012 van
toepassing.
Blauw BV confirmeert zich aan de Gedragscode Beroep en Bedrijf van de Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding (NRTO) en aan de Algemene Voorwaarden NRTO Beroep en Bedrijf, beiden gedateerd op 25 april
2013 en de daarbij behorende klachtenregeling (zie website NRTO).
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