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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Workshop of training, wat
is het verschil?

Agenda
Mei/juni

Regelmatig worden we
via de social media
attent gemaakt op, of
persoonlijk uitgenodigd voor
interessante, leuke, inspirerende,
uitdagende workshops en trainingen. Het
aanbod is enorm!
Wat is eigenlijk het verschil tussen
een workshop en een training? Hoe
maak je een keuze uit het aanbod?
Een workshop heeft over het algemeen
als doel je kennis te laten maken met
een bepaald onderwerp, product,
werkwijze, inzicht etc. Het is vaak een
opstap naar meer.
Meer informatie, verdieping of kennis.
In een workshop word je een aantal tools
aangereikt om een stap te zetten naar
een verandering of verbetering.
Basis informatie waarmee je aan de slag
kunt. Of waarvan je, na de workshop,
meer wilt weten.
Tijdens een training vindt de
verdieping plaats. Onderwerpen worden
uitgebreider besproken, theorie wordt
veelal in subgroepen in praktijk gebracht.
Er is meer ruimte voor persoonijke
inbreng, zodat een training op de
leerdoelen van de deelnemers wordt
toegespitst. Daarnaast maken we
onderscheid in een training met een open
inschrijving of een incompany training.
De open inschrijving is voor iedereen
toegankelijk en behandelt algemene
onderwerpen, zoals:
communiceren kun je leren
gedrags- en communicatiestijlen
klantcontact
verkoop gesprekken
feedback geven en ontvangen
netwerken
Een incompany training vindt plaats
op verzoek van een opdrachtgever, veelal
de HR- manager of leidinggevende van
een organisatie of afdeling.
De training wordt gebouwd op de vraag
of leerdoel van de organisatie. Na
gesprekken met leidinggevenden en
medewerkers wordt een training op maat
gemaakt.
De tijdsinvestering voor een
workshop is meestal een dagdeel,
terwijl een training varieert van 1 tot
meerdere dagen.
Dit is uiteraard afhankelijk van het
onderwerp en doel.
En dan nog een niet onbelangrijk
verschil, namelijk de prijs. Bij een
workshop kunnen aanzienlijk meer
deelnemers aansluiten, terwijl bij een
training het aantal deelnemers
gelimiteerd is. 10 a 15 deelnemers is
meestal het maximum. Logisch, want zo
kan de trainer elke deelnemer nog
persoonlijke aandacht geven.
Omdat er meer deelnemers bij een
workshop kunnen aansluiten kan de prijs
ook lager zijn. In enkele gevallen zelfs
gratis.
Kiezen voor een workshop of een
training?
Mijn tip is: kijk wat er in een workshop
wordt aangeboden. Is het een onderwerp
of product wat jij inhoudelijk kunt
toepassen of gebruiken?
Dan is een workshop de gelegenheid om
kennis te maken. En .. je leert er altijd
iets.
Heb je echt verdieping nodig om
door te kunnen pakken, je bedrijf of
jezelf beter op de kaart te zetten, kies
dan voor een training.

20 mei 2019 Open
Coffee071
'Communicerend Escapen'
Area071 Leiderdorp
9.00 - 11.00 uur
Deelname gratis
24 mei 2019
'Krachtige Kleuren'
Een interactieve training, waarin
je kennis maakt met 4
verschillende communicatiestijlen. Tijdens het middagprogramma leer je hoe je met
kleur en kleding die stijlen kunt
beinvloeden
9.30 tot 16.30 uur.
Investering € 149,00
12 juni 2019
'Van ontmoeting naar
opdracht'
Het geheim van succesvolle
verkoopgesprekken. Workshop en
netwerkgelegenheid.
Let op: max. 30 deelnemers
Incl. goodiebag
13.00 tot 16.30 uur
Investering € 59,00
14 juni 2019
'Communicerend Escapen'
Hoe presteer jij onder druk? Over
communicatiestijlen,(verkoop)gesprekken en tijdsdruk. Incl.
bezoek aan Escaperoom071
9.30 tot 16.30
Investering € 249,00
19 juni 2019
'Communiceren kun je leren'
Een training voor iedereen die
inzicht wil in de eigen
communicatiestijl en deze stijl zo
effectief mogelijk wil inzetten.
Voor betere, respectvolle
gesprekken
9.30 tot 16.30 uur
Investering € 249,00
26 juni 2019
'Feedback geven en
ontvangen'
Goede feedback is als een mooi
kado! Toch wordt het vaak als
kritiek opgevat.
Leer op de enige juiste wijze
feedback geven en ontvangen
9.30 tot 13.00 uur
Investering € 109,00
28 juni 2019
'Krachtige Kleuren'
Een interactieve training, waarin
je kennis maakt met 4
verschillende communicatiestijlen. Tijdens het middagprogramma leer je hoe je met
kleur en kleding die stijlen kunt
beinvloeden.
9.30 tot 16.30 uur.
Investering € 149,00
Alle trainingen vinden plaats
in de regio Leiden.
Voor informatie en/of
aanmelden:
riet@rhtrainingen.nl
06 21804364

Kijk ook eens naar het aanbod op de
agenda voor mei en juni, wellicht zit
er ook voor jou iets bij.

Nieuwsbrief? Leuk! of
liever niet?
Je krijgt deze nieuwsbrief, omdat we
elkaar hebben ontmoet en elkaar leuk,
interessant of belangrijk genoeg vonden
om visitekaartjes uit te wisselen. Wil je
informatie over een bepaald onderwerp?
Wat mis je? Laat het me weten.
Feedback op deze nieuwsbrief stel ik zeer
op prijs.
Liever geen nieuwsbrief meer?
Meld je dan af. Jammer natuurlijk, maar
even goede vrienden

Samen werken of
Samenwerken?
Ben jij leidinggevende,
teammanager, directeur, of
hr-manager? En heb jij te
maken met medewerkers waarbij
de onderlinge samenwerking niet
lekker loopt?
Waar medewerkers niet met
elkaar maar over elkaar praten?
Als de werksfeer niet optimaal is,
medewerkers niet goed in hun vel
zitten, het ziekteverzuim stijgt,
dan is het tijd voor actie!
Als incompany communicatie
trainer ga ik in gesprek met de
leidinggevende en medewerkers
en onderzoek waar de schoen
wringt. Wat de aanleiding is van
de onvrede. Samen gaan we op
zoek naar de oorzaak en zorgen
dat de lucht geklaard wordt. Hoe
ik dat doe? Dat vertel ik graag in
een persoonlijk gesprek.
Loyale, gemotiveerde
medewerkers zijn het
visitekaartje van het bedrijf.
Zorg voor uw bedrijf, zorg voor
uw medewerkers!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u riet@rhtrainingen.nl toe aan uw adresboek.

