BV&T opleiding & advies
Cursus Bedrijfs Onderzoek E-Learning

Training Informatie

Maximaal resultaat

Goed verlopende interne communicatie is de
succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het
bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te
betrekken bij het functioneren van uw organisatie,
maar ook voor een positieve uitstraling naar uw
klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten
verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question
Degree meet voor u de effectiviteit van de interne
communicatie in uw organisatie.BV&T onderzoekt
door middel van communicatie onderzoek, welke
mening uw medewerkers hebben over de interne
communicatie. Wij garanderen de anonimiteit van uw
medewerkers bij elk onderzoek die wij uitvoeren. Zo
ontstaat er een realistisch beeld van de huidige
interne communicatie en de gewenste situatie.

In de training Bedrijfs Onderzoek E-Learning vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Programma
» Wat vinden mijn medewerkers van de ~tone of
voice~ waarmee wordt gecommuniceerd
» In hoeverre komt de boodschap over zoals ik deze
beoogd heb
» Welk percentage van mijn medewerkers leest
daadwerkelijk de nieuwsbrieven/memo`s
» Tegen welke knelpunten in de interne communicatie
lopen mijn medewerkers aan
» Wat vinden mijn medewerkers van de interne
communicatie

Voorafgaand aan deze cursus Bedrijfs Onderzoek
E-Learning bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u. Tevens
bestaat de mogelijkheid om het niveau van een gehele
afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering
Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:
Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:
Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
2275,104,2/6
2379,-

Flexibele agenda/afstemming

Resultaat
De resultaten van het onderzoek geven u een helder
beeld van de waardering van de interne
communicatie. Deze uitkomsten vertalen wij voor u in
heldere en functionele adviezen. Nu kunnen wij samen
met u de verbeterpunten concreet inzetten om de
interne communicatie van uw organisatie te
verbeteren.

Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de Bedrijfs
Onderzoek E-Learning in te zetten hoe, wanneer en
waar u het nodig hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld
met onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.
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Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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