~ TRAINING OP AFSTAND ~
Met het Persoonlijk Efficiency Programma
blijft uw organisatie draaien!
Veel bedrijven nemen nu voorzorgsmaatregelen om hun werknemers
te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus
(COVID-19). Mensen worden gevraagd vanuit huis te werken en
evenementen worden geannuleerd. Vaak betekent dat ook het
annuleren van een maar er is een betere aanpak!
Met de tijd die nu vrijkomt voor werknemers, omdat "business as
usual" niet door kan gaan, is dit het perfecte moment om lang
uitgestelde, maar broodnodige trainingen in te halen. De enige vraag
is, hoe doe je dat met werknemers in quarantaine?
PEP® heeft het antwoord. Onze training wordt naadloos omgezet van
de fysieke, persoonlijke coaching waar we om bekend staan, naar
een complete online mogelijkheid. Of u nu MS Teams, Zoom, of
Webex gebruikt, we passen ons aan elk platform aan. Heeft uw
bedrijf geen ervaring met videoconferenties of webinars? Dan
introduceren we een platform dat ook bij u werkt. Uw medewerkers
kunnen dan gelijk ervaren hoe het is om te leren op afstand!

Hoe werkt dit in de praktijk?
Het Persoonlijk Efficiency Programma (PEP®) begint met een workshop in de ochtend. Hierin wordt de theorie over
efficiency uitgelegd en hoe zij dat kunnen toepassen in hun eigen werk. Vervolgens worden de vragen van de
deelnemers besproken. De duur hiervan kan variëren, maar voor een groep van zes is dit onderdeel meestal 1,5 uur.
Op afstand kan de PEP® coach met een webinar hetzelfde bereiken als in een normale workshop. De deelnemers
hoeven alleen online te zijn en de mogelijkheid te hebben om te spreken.
De tweede fase begint na de workshop met persoonlijke een-op-een coaching van ongeveer een uur. Dit is de
kernwaarde van PEP® waarbij de deelnemer de tijdbesparende principes direct toepast op de eigen werkplek. Op
afstand gaat dat via scherm delen zodat de PEP® coach mee kan kijken en aanwijzingen kan geven.
Ook de werkboeken en het nieuwe interactieve PEP®-Boek worden digitaal geleverd. Op deze manier bieden we
dezelfde effectiviteit en kwaliteit van de PEP training aan elk individu, ongeacht hun locatie. Neem contact met ons op
voor meer informatie!
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