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De voordelen van samenwerken met Perflectie
Wat zeggen partners over Perflectie?
Leren in de praktijk
Met onze bewezen methodiek geef je succesvol invulling aan
het 70-20-10 principe en stimuleer je het informele leren in
de praktijk.

Grip op gedragsverandering
Als trainer heb je realtime inzicht in de voortgang. Je ziet
precies bij wie de verandering succesvol verloopt en wie hulp
nodig heeft.

“Door Perflectie te gebruiken in het
verandertraject kwam er een natuurlijke
focus op het ontwikkelen van nieuw
gedrag. Dit zette de deelnemers in
beweging om zelf de regie te nemen.
Ik ben echt onder de indruk van de
impact.”
– Callista Roelofs, Waanbrekers

Rendement van training
Perflectie stimuleert blijvende ontwikkeling door reflectie
en feedback op zichtbaar gedrag. Zo ontstaan aantoonbaar
nieuwe gedragspatronen.

“Een vooruitstrevend concept waardoor
samenwerking en ontwikkeling
accelereert.”
– Bob Konings, Business & Dreams
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Certificering
Wat levert de certificering jou op?
Je bent straks een expert in het 70-20-10 gedachtegoed en weet hoe je dit in je eigen trainingen kunt t oepassen. Je verrijkt je
bestaande aanpak daarnaast met impactvolle oefeningen en een innovatief, online platform om d
 eelnemers in hun eigen praktijk te
stimuleren. Op deze manier bereik je gegarandeerd en aantoonbaar meer effect met jouw trainingen. Als gecertificeerd 70-20-10
practitioner ben je daarnaast een serieuze gesprekspartner voor opdrachtgevers.
Programma certificering
De certificering tot 70-20-10 practitioner wordt verzorgd door Perflectie en vindt plaats in Utrecht.

Sessie | 70-20-10 & Perflectie (dagdeel)
Hoe werkt veranderen? En hoe kun je deelnemers ook na een training in hun ontwikkeling
stimuleren? Deze vragen staan centraal in deze sessie. Je leert de methodiek en techniek van
Perflectie kennen, zodat je deze in je trainingen kunt inzetten.

Sessie | Designen vanuit 70-20-10 (privé sessie)
In een privé sessie van 4 uur leer je jouw trainingen
“70-20-10 proof” te maken. We ondersteunen je daarbij direct met het verweven van de
verandermethodiek van Perflectie in de training die je gebruikt voor jouw proeve van
bekwaamheid.
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Investering voor trainingsbureaus
Elk bedrijf is anders. We houden natuurlijk graag rekening met jullie specifieke situatie en voorkeuren. Hier onder vind je de verschillende
samenwerkingsvormen en de bijbehorende investering. De voor jullie beste vorm, hangt af van het aantal deelnemers dat jullie per jaar
verwachten te ondersteunen met Perflectie.

Welke samenwerkingsvorm past het beste bij jullie?
Vorm
< 140 deelnemers

140 - 500 deelnemers
%

500 - 1.000 deelnemers
%

> 1.000 deelnemers
%
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Investering

Certificering

Strippenkaart

4.950,- eenmalig

1ste trainer GRATIS

50 codes (onbeperkt geldig)

Dit komt neer op €99,- per deelnemer

Extra trainer €995,-

Abonnement

1.167,- per maand

1ste trainer GRATIS

200 codes (per jaar)

Dit komt neer op €70,- per deelnemer

Extra trainer €995,-

Abonnement

2.995,- per maand

600 codes (per jaar)

Dit komt neer op €60,- per deelnemer

Abonnement

Maatwerk

Onbeperkt

Neem contact op met Perflectie

GRATIS

GRATIS
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Interesse in samenwerken?
Neem gerust contact met ons op:
Ondiep-Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
030 785 5439
support@perflectie.nl

www.perflectie.nl

