
Een maatwerktraining die de vinger op de zere 

plek legt; daar steekt het hele team iets van op. 

De maatwerktraining is de meest flexibele trai-

ning van Quiris. Is timemanagement of feedback 

geven bijvoorbeeld een actueel thema binnen 

het bedrijf? Wil je meer invloed bij verande-

ring? De ervaren consultants van Quiris brengen  

situatiespecifieke problemen in kaart waarna zij 

een training op maat ontwikkelen. De training  

kan zowel op jullie kantoor als op onze  

trainingslocatie plaatsvinden. 

Waarom maatwerktrainingen?
Een training op maat kent veel voordelen. Je stelt je eigen training samen 
op basis van je eigen wensen en passend bij de omgeving waarin de  
deelnemers werken. Omdat je in je eigen team deelneemt ontwikkel je 
de vaardigheden van de deelnemers én versterk je het team met je eigen  
collega’s. De kosten liggen tot slot lager bij incompany-trainingen.

Veelvoorkomende thema’s
Zoek je verdieping voor (een deel van) je collega’s? Of wil je je collega’s  
samenbrengen en werkgerelateerde situaties bespreken? Een maatwerk-
training van Quiris helpt je daarbij. De thema’s van deze trainingen lopen 
uiteen. Je kunt immers zelf de training samenstellen. Veelvoorkomende  
thema’s zijn:
1. Samenwerken
2. Weerstand en invloed
3. Feedback geven
4. Klantgerichtheid
5. Ontdek je talenten
6. Een krachtig team smeden
7. Je eigen leiderschap
8. Functioneel omgaan met emoties
9. Gesprekstechnieken

Aanmeldprocedure
Heb je al een idee voor een maatwerktraining of ben je benieuwd naar de 
mogelijkheden? Stuur een e-mail naar info@quiris.nl. Op basis van deze 
e-mail nemen we contact op met de leidinggevende of HR. Samen stellen 
we de training samen en bepalen we de locatie en kosten. Twee weken voor 
de training ontvangt iedere deelnemer een uitnodigingsmail. Na de training 
wordt op basis van een evaluatieformulier gekeken naar verbeteringen voor 
een eventueel vervolg. Ook nemen we 3 maanden na de training contact op 
om te kijken welk effect het traject heeft gehad.
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