LEREN ZOALS JIJ DAT WILT
bij jou in de buurt dat scheelt tijd en geld!
Jij wilt samen met een groep “collega’s” een training volgen bij jou in de regio. Je hebt
daarvoor een basis aantal deelnemers en een locatie. Het Gezinspiratieplein zorgt er samen
met jou voor dat jullie de training gaan doen!







jij zorgt voor een groep deelnemers
bv. medewerkers uit je gezinshuis of collega gezinshuisouders uit je regio
jij zorgt voor de locatie/catering/ en communicatie met de groep
de trainer komt dan naar jou toe, dat regelen wij
de training kost zo’n 10% minder
je bepaalt zelf de datum in overleg met de trainer
't scheelt je reistijd

LEREN ZOALS JIJ DAT WILT

je hoeft je alleen maar aan te melden
Jij schrijft je in voor een training die wij hebben georganiseerd. De datum en
locatie staan vast en jij krijgt alle informatie van het Gezinspiratieplein zodat
je op de afgesproken datum je training kunt starten.




de datum en locatie zijn bekend
alles is geregeld
de trainer staat voor je klaar

LEREN ZOALS JIJ DAT WILT

al de medewerkers van je organisatie getraind!
Jij wilt voor de medewerkers uit jouw organisatie een training inkopen. Samen met jou
zorgen we ervoor dat je medewerkers worden getraind.






je medewerkers krijgen allemaal dezelfde training
jij zorgt voor de locatie/catering/communicatie met de groep
de trainer komt naar jullie toe
je bepaalt zelf de datum
we maken een offerte voor je

HIER STAAT HET GEZINSPIRATIEPLEIN ALTIJD VOOR
Een training die aansluit bij jouw werk als gezinshuis ouder, pleegouder
of professional in het werkveld van gezinsvormen








onze trainers zijn specialisten op hun vakgebied én op het vak van gezinshuisouders
jouw ervaringen maken deel uit van de training
kleine groepen
wij zorgen voor materiaal passend bij de training zoals boeken, documentatie,
readers dit kan fysiek of digitaal zijn
geaccrediteerde trainingen bij SKJ en Registerplein; je krijgt je punten
wij zijn een gecertificeerd opleidingsinstituut en daarom rekenen wij geen BTW
een bewijs van deelname

