Hoe kies je de begeleiding die past bij jouw medezeggenschap?
Online vanaf de (thuis)werkplek? Op een mooie en veilige locatie? In de buitenlucht? Of zelfs een mix van online en op locatie?
In deze keuzehulp zie je welke mogelijkheden er voor de leden van de medezeggenschap zijn om zich te ontwikkelen.

online training

op locatie training

• wil je leren in je eigen tempo?
• wanneer het jou uitkomt?
• op leuke wijze kennis opdoen?
• goed voorbereid zijn op de
online of 1,5 meter training?

• wil je vanaf jouw eigen
(thuis)werkplek trainen?
• zonder reistijd of reiskosten?
• die makkelijk te organiseren is?
• zonder locatie- en cateringkosten?

• wil je als team intensief in gesprek
kunnen zijn met elkaar?
• met alle non-verbale signalen?
• op een mooie plek, weg van je
(thuis)werkplek?

Volg dan de e-learning modules van
Loof over diverse onderwerpen.
Daarmee ben je goed voorbereid én
haal je het meeste uit een training!

Kies voor de Loof online Locatie (LOL)
waarin jullie samen leren, zonder in één
ruimte te zijn. Jullie doen kennis op,
maken plannen, verdelen taken én jullie
leren effectief online samen te werken!

Trainen op locatie past het best bij
teambuilding. Buitenlucht en ruime
zalen maken veel contact mogelijk.
Uiteraard op 1,5 meter afstand, want
ieders gezondheid staat voorop!

Hybride trainen is dé oplossing voor
teams met enkele leden die niet op
locatie mee kunnen doen. Niemand
hoeft meer een training te missen.

trainen in een nieuwe realiteit?

advies, coaching etc.

individuele training

Misschien heb je nog specifieke vragen, zoals:
• is een online of 1,5 meter training wel leerzaam en leuk?
• hoe beschermen we kwetsbare personen in onze OR?
• wat doen we voor leden die de techniek van online trainen lastig vinden?
• hoe veilig zijn de 1,5 meter locaties voor Loof trainingen?
• wat als een deel van de leden vanuit huis moet werken?
• kunnen we online trainen via Teams, Zoom of Webex of …?

• wil je snel advies of hulp?
• zit je met een vraag waarover je
met een specialist wil sparren?
• is er een conflict binnen de OR
of met de bestuurder?

• wil je jezelf ontwikkelen?
• leren van andere OR-leden?
• op veel beschikbare data?
• vanaf je (thuis)werkplek of op
locatie?

Neem vrijblijvend contact op met
Loof. Naast trainers heeft Loof
adviseurs, teamcoaches en andere
specialisten in huis. Zij kunnen je
online of op 1,5 meter afstand
ondersteunen bij jouw vraag.

Bekijk de Loof website en schrijf
je in voor een (online) individuele
training. Zo blijf je jezelf als OR-lid
ontwikkelen en draag je tegelijk bij
aan de groei van jouw team.

e-learning

Loof gaat graag met je in gesprek over de vragen die je hebt en maakt de training
(online, op locatie of hybride) helemaal naar wens en op maat voor jullie eigen OR.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Loof training en advies 072 5891589 | bureau@looftrainingen.nl | www.looftrainingen.nl

hybride training
• tegelijk trainen met teamleden op
locatie én online?
• wil je rekening houden met ieders
individuele voorkeur en agenda?
• in elke situatie iedereen erbij?

