
 

 

Randvoorwaarden incompany 

 

Voor het slagen van de training draagt de opdrachtgever zorg voor de volgende voorzieningen: 

 

1. HAN VDO ontvangt per e-mail minstens 4 weken voor aanvang informatie over: 

 de locatie van de training 

 een routebeschrijving 

 een deelnemerslijst, met standaard naw-gegevens en e-mailadres, plus geslacht, geboor-

tedatum  en geboorteplaats voor de certificaten (maximaal 15 deelnemers)welke cursist 

contactpersoon is, inclusief contactgegevens 

 

2. De contactpersoon is voor de trainers aanspreekpunt voor de randvoorwaarden en medeverant-

woordelijk voor het slagen van de training wat betreft de randvoorwaarden. Dit betekent onder 

meer dat de contactpersoon: 

 30 minuten voor aanvang van een trainingsdag aanwezig is en samen met de trainer zorgt 

voor de inrichting van het lokaal 

 weet wie ter plekke hulp/ondersteuning kan bieden als bijvoorbeeld de beamer niet goed 

functioneert 

 zorgt voor koffie/thee/water en lunch op de in het programma opgenomen tijdstippen 

 

3. Een lokaal voor 15 cursisten, waar ook kan worden gewerkt in subgroepjes 

 

4. Iedere cursist heeft de beschikking over stoel en tafel met voldoende ruimte voor materialen; 

opstelling in U-vorm 

 

5. In het lokaal is - 30 minuten vóór aanvang van de training - aanwezig: 

 een beamer  

 een schoolbord en flap-over met stiften 

 

6. Opdrachtgever stelt elke cursist opnameapparatuur ter beschikking voor het maken van audio-

opnames van gesprekken met cliënten in de periode tussen dag 2 en dag 3 van de training 

 

VDO verzorgt het vermenigvuldigen van het cursusmateriaal en het versturen van dat materiaal, 

presentielijst, blanco naambordjes naar de opdrachtgever ter attentie van de contactpersoon.  

De opdrachtgever/contactpersoon draagt er zorg voor dat de cursisten twee weken vóór aanvang 

van de cursus de beschikking hebben over informatie over het programma en de locatie en over 

het cursusmateriaal voor de eerste dag. Het overige cursusmateriaal is 30 minuten vóór aanvang 

van de training aanwezig in het cursuslokaal. Na afloop van de cursus verstuurt VDO de certificaten 

naar de contactpersoon. 

 


