Iedereen kan hulp gebruiken
om zijn werk slimmer te doen!
1uur.nu biedt voor iedereen een effectieve manier van leren met hoog rendement. Niet in een klaslokaal of
digitaal, maar op maat op de werkplek. Geen halve of hele dag weg van het werk maar 1uur tijdens het werk.
Wij beantwoorden vragen en leren vaardigheden aan die passen bij uw manier van werken van iedereen in uw
organisatie. Veel leren in korte tijd en tegen lage kosten.

WAT DOET 1UUR.NU

stellen en net dat beetje meer uitleggen dan waar u om vraagt.

Wij coachen individuen en teams op het gebied van digivaardigheden,

Zij bieden u praktische vaardigheden, tips, tools en slimme routines

samenwerken, klantcontact en kennisontwikkeling. Maak kennis

die u direct kunt toepassen. Gericht op uw (individuele) behoeften.

met onze ICT-Coach, Vergader-Coach, Klantcontact-Coach, Office365-

Binnen 1uur, praktisch en met persoonlijke aandacht.

Coach, Omgevingswet-Coach. Zij dragen bij aan de professionalisering
van uw werkcultuur. We leren vaardigheden, nemen tijdvreters weg,
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ondersteunen een eenduidige werkwijze, voorkomen ergernissen,

1uur.nu werkt op basis van dit principe. Want mensen leren het meest

stimuleren verandering. Slimmer werken met meer werkplezier.

effectief door tijdens het werk nieuwe vaardigheden aangereikt te
krijgen:

WAAROM WERKT HET

• 7 0% van het leren vindt plaats door het te doen

Eigenlijk heel eenvoudig. Onze professionals zijn trainer, begeleider en

• 2 0% van het leren vindt plaats door het te zien

coach in één. Klantgerichte experts die goed luisteren, de juiste vragen

• 1 0% van het leren vindt plaats door kennisoverdracht & training
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HOE WERKT HET

DE VOORDELEN OP EEN RIJ…

1uur.nu werkt met een maatwerk proces voor uw organisatie en
medewerkers dat ontzorgt en dus minimale tijd en inspanning
vraagt van opdrachtgever en deelnemer.

Met een gerichte intake maken we onze trainingen op maat. We
bieden flexibiliteit door de medewerker op de werkplek te coachen
op een tijdstip dat hem het beste past. We rapporteren KPI’s en
bevindingen en geven daarmee inzicht in hoe u slimmer kan werken.

MEDEWERKER: persoonlijke aan-

WERKGEVER: aantrekkelijk werk-

dacht, tijdwinst, minder ergernissen

geverschap, slimme werkcultuur,

en meer vaardigheden en motivatie

inzicht in behoeften, tevredenheid

Met 1uur.nu coaching op de werkplek vergroten
we samen de effectiviteit én het werkplezier!

Meer weten?
Kijk op www.1uur.nu of mail info@1uur.nu
Bas van Gool 06 5138 1687 of Bas van Leur 06 5532 0693
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