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Groeien als werknemer 
en als bedrijf

Kiezen uit een flexibel pakket van 20 
trainingssessies. Bedoeld voor werkne-
mers en bedrijven. Om zo te groeien. In 
de persoonlijke ontwikkeling, maar ook 

als bedrijf. Dat is het nieuwe trainings-
concept Groeikracht20 van DOC 
Opleiding & Training in Doetinchem. In 
september start de eerste cyclus van 20 
trainingen waaruit gekozen kan worden.

Marjel Dijk is één van de vier trainers 
verbonden aan Groeikracht20. Ze zegt: 
“De trainingen zijn bedoeld om mensen 
een duwtje in hun rug te geven in hun 

ontwikkeling. Op die manier kunnen ze 
weer groeien. En daar profiteert het 
bedrijf ook weer van.”
Er kan gekozen worden uit 20 thema’s. 
Bijvoorbeeld hoe je beter leert communi-

ceren met klanten of collega's. Maar ook 
hoe je beter omgaat met stress op de 
werkvloer. En voor het management en 
directie wordt er bijvoorbeeld ingezoomd 
op thema's als het ontwikkelen van visie 
en missie en hoe je beter leiding geeft.”
    
Flexibel pakket
Groeikracht20 bestaat uit een pakket van 
20 trainingssessies. Elk van een middag, 
over een onderwerp dat te maken heeft 
met persoonlijke groei. Marjel Dijk: 
“Bedrijven mogen zelf hun pakket van 20 
trainingen samenstellen. Het is dus een 
flexibel pakket. Bedrijven kunnen het 
helemaal afstemmen op de behoefte van 
hun medewerkers en hun organisatie. Ze 
mogen bijvoorbeeld met 20 medewerkers 
allemaal aan dezelfde sessie meedoen. 

Groeikracht20 biedt flexibel pakket met 20 trainingssessies

Bedrijven kunnen het helemaal afstemmen 
op de behoefte van hun medewerkers en hun 
organisatie.

Uw personeel laten groeien. 
Ze een duwtje in de rug geven 
in hun persoonlijke ontwikke-
ling. Als werkgever of manager 
blijft dat continu een aan-
dachtspunt. Want op die 
manier kan ook uw bedrijf 
weer verder groeien. Het 
nieuwe trainingsconcept 
Groeikracht20 van DOC 
Opleiding & Training in 
Doetinchem biedt u de gele-
genheid uw medewerkers een 
groei-boost te geven in hun 
persoonlijke vaardigheden. 

O O s T - G e l D e r l A n D  B U s i n e s s  |  n U m m e r  3  |  j U l i  2 0 1 4

Profiel



19

Maar ook 20 verschillende medewerkers 
kunnen allemaal een andere training vol-
gen. Of een middenweg: dus dat meerdere 
medewerkers meerdere sessies doen. We 
leveren op die manier dus echt maat-
werk!”

Betaalbaar
Nieuw aan Groeikracht20 is dat het pak-
ket van 20 trainingen wordt aangeboden 
op basis van sharing en daardoor in totaal 
slechts 750 euro kost. “Ook hier speelt het 
getal 20 weer een belangrijke rol”, vertel 
Marjel Dijk. “We gaan uit van een deel-
name van minimaal 20 bedrijven. Als je 
de kosten over meerdere bedrijven ver-
deelt, wordt het voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar. En door het aan te bieden op 
basis van sharing kunnen we iedereen ook 
de garantie geven dat elk van de 20 trai-
ningen doorgaat.”

mBO, HBO en HBO+ 
De trainingssessies zijn op drie niveaus 
(MBO, HBO en HBO+) en zowel 
geschikt voor medewerkers (niveau 1 en 
2), als voor management en directie 
(niveau 3). Vier ervaren trainers/coaches 
die al jaren aan DOC Opleiding & 
Training zijn verbonden verzorgen de 
trainingsmiddagen. Volgens Marjel Dijk 

past Groeikracht20 helemaal in de tijd 
van nu. “Het is nu de tijd om weer te 
geloven in groei. Te investeren in mede-
werkers en hen te helpen hun persoonlijke 
vaardigheden verder te ontwikkelen. En 
zo de basis te leggen voor de verdere 
groei van een organisatie of bedrijf.” 

Meer informatie
Groeikracht20 is een nieuw trainingsconcept van DOC 
Opleiding & Training. De 20 trainingssessies worden 
gehouden in het pand aan de Frielinkstraat 1-02 in 
Doetinchem. De eerste training start eind september. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0314-368600 
of kijken op www.groeikracht20.nl.
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Gratis P&o-advies

Groeikracht20 helpt bedrijven te kiezen 

welke trainingssessies voor welke mede-

werkers geschikt zijn. En op welk gebied 

ze een steuntje in de rug kunnen gebrui-

ken. Hinno Willems is een ervaren 

P&O'er en adviseert u bij het maken van 

de juiste keuze. Hiervoor worden geen 

extra kosten in rekening gebracht. “Des-

gewenst kom ik bij een bedrijf langs om 

samen met hen te bepalen waar hun 

medewerkers in hun ontwikkeling staan. 

Maar ook waar hun groeibehoefte ligt. 

En die van het bedrijf.”


