
Kijk op icm.nl/online-bijeenkomsten voor meer informatie.

Flexibel leren in 2022
Door Covid-19 krijgen organisaties met heel nieuwe uitdagingen te maken. Wij denken actief en 
flexibel met jouw situatie mee en bieden impactvolle leeroplossingen op maat: of het nu gaat om de 
continuïteit of leidinggeven, projectmanagement of samenwerken op afstand. Ook wanneer je een 
klein budget hebt óf wanneer de organistie enkel op korte termijn kan schakelen.

ICM als flexibele partner 
in leren en ontwikkelen

“We verzorgen trajecten volledig naar wens: 
offline, online of een krachtige combinatie”

Trajecten zijn mogelijk in onze virtual classroom én nu ook 
op locatie. Een extra hoge leerimpact bereiken we met een 
combinatie: door online contactmomenten tussen klassikale 
bijeenkomsten in kunnen we nieuwe leerbehoeftes direct 
beantwoorden en bijsturen wanneer de situatie daarom 
vraagt. In overleg bepalen we welke vorm optimaal aansluit 
bij de mogelijkheden en wensen van jullie organisatie.

Virtual classrooms
In onze virtual classrooms kiezen we voor korte, krachtige 
werkvormen die om hoge betrokkenheid en focus vragen. 
In de gezamenlijke online momenten wisselt de trainer theorie 
af met interactieve werkvormen. Tussendoor werken de 
deelnemers offline aan opdrachten. 

Fysiek leren op 1,5 meter
We zijn blij dat we fysiek bij elkaar kunnen komen om te leren! Daarom voeren we onze trainingen en ontwikkeltrajecten 
met extra veel zorg uit. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en waarborgen veiligheid, inspiratie én leerrendement.
Deelnemers, trainers, coaches en consultants met verkoudheidsklachten blijven thuis. Daarnaast werken we met:

       Kleinere groepen           Aangepaste oefeningen en werkvormen           Maatregelen op de trainingslocatie en in de logistiek 

Direct starten
Online contactmomenten zijn snel en eenvoudig 

te organiseren. Dit maakt direct starten van een 

leertraject mogelijk.

Oplossingsgericht
Voor het bespreken van actuele uitdagingen en 

persoonlijke leerdoelen komen medewerkers en 

trainer direct (online) samen.

Flexibel in te richten
Het traject is op elk moment flexibel aan te 

passen aan de behoeften en situatie. 

Tijd- en kostenbesparing
Besparing op de kosten van reizen en eventuele 

locatiehuur. Houd tijd over door minder 

organisatorische werkzaamheden.

Unieke voordelen

COVID
PROOF

Voorbeeld flexibel leertraject 

Dit is een voorbeeld van een traject dat je flexibel samenstelt. Leg een deel vast en vul de rest later in. Zo kun je direct 
aan de slag en wanneer nodig het traject voordelig uitbreiden. Neem contact met ons op voor meer informatie.  
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Onderstaande interventies kunnen 
zowel on- als offline worden ingezet. 


