
KRACHTWERK  
Planning en organisatie van de training Krachtwerk basis

De uitnodiging voor de training wordt verzonden naar
de deelnemers. Hierin staat tevens de voorbereiding

voor dag 1 

UITNODING

Bij vragen en of opmerkingen
contact opnemen met:

Helpdesk Impuls Academie
(024)3618826 / 06 15 44 93 89

impulsacademie.elg@radboudumc.nl 
 

 

Het traject start met de aanmelding van de training
via de website of het getekend retour sturen van de
offerte naar de Impuls Academie

AANMELDING OF AANVRAAG

De contactpersoon van de organisatie geeft de gewenste
trainingsperiode aan. Vervolgens zoekt de Impuls

Academie naar een beschikbare trainer (meer info)

PLANNING IN OVERLEG

START 
TRAJECT

3 WEKEN
VOOR

AANVANG

3 WEKEN
VOOR

AANVANG

Bij de start en de afsluiting van de training adviseren
wij de aanwezigheid van een teamleider of
leidinggevende. (Voor meer info over de
aanwezigheidsplicht van de deelnemer klik hier)

AANWEZIGHEID

De deelnemer verstuurt de eindopdracht naar:
eindopdrachtenimpulsacademie.elg@radboudumc.nl 

EINDOPDRACHT

De training wordt geëvalueerd. De deelnemers
ontvangen hiervoor een link op de laatste trainingsdag. 
Let op: invullen van de evaluatie maakt deel uit van de

certificering 
 

EVALUATIEFORMULIER 

De trainer beoordeeld de eindopdrachten. Daarna
informeert  de trainer de deelnemer persoonlijk over de

beoordeling (de trainer heeft 3 weken de tijd om de
opdrachten na te kijken)

 

BEOORDELING

De contactpersoon ontvangt het (geanonimiseerde)
evaluatieverslag met daarin tips en adviezen van de

Impuls Academie aan de organisatie

AFRONDING EN EINDVERSLAG

Na de beoordeling worden de certificaten gemaakt en, 
samen met de volledig ingevulde presentielijst, digitaal 
naar de contactpersoon gestuurd

CERTIFICERING
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AANVANG
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AANVANG

De organisatie zorgt voor een geschikte
trainingsruimte, met beamer, flip-over, koffie, thee en
lunch 

TRAININGSLOCATIE

De contactpersoon vult de presentielijst van de Impuls
Academie VOLLEDIG in (meer info)

PRESENTIELIJST

Het benodigde trainingsmateriaal wordt door de
Impuls Academie verstuurd naar de organisatie. De
contactpersoon zorgt voor tijdige verspreiding van
de materialen onder de deelnemers

TRAININGSMATERIAAL

(Voor meer informatie over ons trainingsaanbod klik hier, voor onze actuele prijzen klik hier)
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