Beste klant,
Wij krijgen van onze klanten vragen over het organiseren van klassikale trainingen. Veel klanten
aarzelen om in deze tijd collega’s bij elkaar in 1 ruimte te zetten voor een schrijftraining. Dat
begrijpen wij. Daarom dit bericht.
Onze schrijftrainingen gaan gewoon door …
Onze klanten vragen ons om hun medewerkers betere teksten te leren schrijven. Die behoefte
blijft. Ook in deze tijd. En wij helpen daarbij graag.
… in een digitale variant
Daarom zetten wij alle geplande klassikale schrijftrainingen om naar een volledig digitaal traject.
Hierdoor leren de deelnemers hetzelfde, maar hoeven ze niet samen in 1 ruimte te zitten.
Voorlopig geldt dit voor alle trainingen die staan gepland tot 6 april. We passen dit aan als de
overheid de genomen voorzorgsmaatregelen verlengt.
De kwaliteit blijft hetzelfde als bij onze klassikale schrijftrainingen
Daar staan wij voor. En dat kunnen wij ook met een gerust hart beloven. Wij maken onze online
training namelijk 100% op maat voor u. Dus – net als de klassikale training – helemaal afgestemd op
de eigen teksten en casuïstiek van de deelnemers. En met hetzelfde resultaat: enthousiaste
deelnemers die betere teksten schrijven.
De deelnemers hebben digitaal ook gewoon hun eigen Loo van Eck-trainer
Onze trainer ontwerpt de hele digitale training, analyseert, herschrijft teksten en begeleidt de
deelnemers tijdens het hele traject. Dus net als bij een klassikale training.
Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met digitale schrijftrainingen
Wij hebben hiervoor zelfs ons eigen softwareprogramma ontwikkeld: ME-Learning. Dat staat voor
Maatwerk E-Learning. Dit is een combinatie van tutorials, oefeningen, opdrachten, webinars en
online coaching. Met deze software maken onze trainers voor iedere trainingsgroep van 12 personen
een eigen ME-Learning. Net als bij de klassikale trainingen dus.
Wij blijven organisaties helpen betere teksten te schrijven
Nu. En in de toekomst. Ondanks COVID-19. Ondanks het verplichte thuiswerken. Ondanks alle
sociale beperkingen die gelden. Heeft u al een training gepland? Dan hoeft u niets te doen. Wij
zetten uw trainingen automatisch om naar een online training. Uw adviseur van Loo van Eck
informeert u daar natuurlijk zo snel mogelijk over.
Het is een bijzondere tijd. Die om bijzondere oplossingen vraagt. En om flexibiliteit van ons
allemaal. Wij proberen onze klanten zo goed mogelijk te blijven helpen. Daarbij moeten we
sommige zaken net wat anders organiseren dan u van ons gewend bent. Wij vragen daarvoor uw
begrip. Alvast bedankt!
Heeft u vragen?
Wij begrijpen als u hierover vragen heeft. Bel of mail ons gerust. Bent u nieuwsgierig naar onze MELearning? Wij kunnen u natuurlijk ook een demoversie laten zien.
Hartelijke groet en veel sterkte in deze tijd,
Martijn Jacobs en Daniëlle Westerhof
Directie Loo van Eck
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