vier unieke
manier en
van
t r ainen
met inhoud!
[Bij l er en & door ont wikkel ing]
Je medewerkers weer laten bijleren en doorontwikkelen? Bol
Training & Advies is specialist in het organiseren van diverse
manieren van trainen met een doel!
Hoe pak je dit aan? W ij geven je vier unieke manieren van
t rainen met inhoud!

[Ander e vor m van l er en,
kies voor micr o- l ear ning!]
Zelf in de hand hebben w aar en w anneer je leert ?
Mobiel leren is dé t rend!
Aandacht vangen en vasthouden in leren is een grote uitdaging in deze tijd van
swipen en scrollen. Door leercontent aan te bieden in kleine, hapklare brokken,
weten medewerkers dat ze niet vastzitten aan een langdurig proces. Onze
op-maat gemaakte micro-learnings sluiten naadloos aan op deze trend. De
micro-learnings bestaan uit kennis over een onderwerp die de medewerkers
snel kunnen lezen waar en wanneer ze ook maar willen. Doorgaans duurt een
micro-learning niet langer dan 15 minuten!
Micro-learnings worden ingezet om de kennis en vaardigheden van de
medewerkers actueel te houden. Of wanneer men op een bepaald moment een
oplossing nodig heeft om het werk veilig en gezond uit te voeren. Bijvoorbeeld:
hoe moet de medewerker een controle uitvoeren op een arbeidsmiddel? Of wat
dient de medewerker te doen bij het werken aan de weg?
Meer weten over onze vernieuwde manier van leren?
LEES MEER!

[De buit endienst gaat vit aal !]
27% minder verzuim, 62% minder veiligheidsincidenten en
18% meer product iviteit ! Dat is toch w at je w ilt ?
Investeer in de vitaliteit van je medewerkers! Vitale mensen met een gezonde
leefstijl zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans,
presteren beter en kunnen beter met veranderingen omgaan.
Als het om buitendienstmedewerkers gaat hebben zij vaak een iets andere
aanpak nodig. Zij zijn tijdens hun werk vaak fysiek bezig. W ij weten uit ervaring
dat de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd vaak nog
verbeterd kunnen worden! Onze op-maat gemaakte vitaliteitsprogramma's gaan
verder dan het standaard. Deze programma's zorgen niet alleen voor vitalere
medewerkers maar ook voor (nog) beter onderling contact tussen de
medewerkers. Zo zetten wij bijvoorbeeld horloges in die het aantal stappen
tellen en hebben we speciale app's waarmee de medewerkers aan de gang
kunnen!
Meer weten over hoe we je buitendienst vitaal kunnen laten gaan?
LEES MEER!

[f ysieke t r aining:
emot ie & agr essie]
Een veilig en vert rouwd gevoel van je
medewerkers heeft direct gevolg op de
prest at ies!
Agressie en geweld neemt toe in de samenleving en
medewerkers in de publieke sector krijgen er steeds
vaker mee te maken.
Met de vaardigheidstrainingen van BOL training en
advies in het omgaan met agressie worden je
medewerkers getraind in het preventief handelen,
voorkomen en omgaan met agressie. Maar onze
trainingen gaan verder. We behandelen ook uitvoerig de
kracht van vroegherkenning bij agressie en laten zien
hoe een medewerker (onbedoeld) kan reageren op
agressie en de kans op escalatie daarmee juist vergroot.
Deze bewustwording van de medewerker is uit ervaring
gebleken een belangrijke doelstelling van de trainingen.
Onze trainingen worden samengesteld vanuit
herkenbare situaties op de werkvloer. We bieden geen
standaard oplossing, maar stellen op basis van concrete
voorbeelden één of meerdere praktijkgerichte trainingen
voor je organisatie samen.
Meer weten over onze fysieke trainingen?
LEES MEER!

[Ander e manier
van t r ainen?
denk Out of t he
bol box!]
Maak het jezeIf gemakkelijk! Informeer en
maak je medewerkers bew ust over veiligheid
en gezondheid vanuit één cent rale
omgeving! Regel alles in de Bol Box!
De veiligheid en gezondheid van je medewerkers is een
grote verantwoordelijkheid. Je hebt namelijk te maken met
de Arbowet en bijbehorende regelgevingen. Daarnaast heb
je ook de zorg voor de juiste veiligheidstrainingen,
bijscholing en (her)keuringen van gereedschap, materiaal
en materieel.
Arbo-zaken regel je gemakkelijk en snel met de Bol Box
vanuit één centrale omgeving! Een gebruiksvriendelijk
dashboard met bijbehorende app waarmee je het
totaaloverzicht behoudt!
Meer weten over de toegevoegde waarde van de Bol Box
voor jouw bedrijf?
LEES MEER!
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