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QUATTRI BEELDSESSIE  
INNOVATIEVE MANIER VAN TRAINEN 
 
Een training volgen deed je tot nu meestal klassikaal. En dan na de 
training weer snel door naar je ‘echte’ werk, de dagelijkse praktijk. 
Dat deze oude manier niet meer past bij deze tijd is niet zo 
verwonderlijk.  
 

We worden steeds digitaler, ook in de zorg. We gebruiken dagelijks 
computers, tablets, telefoons. We zoeken online informatie en halen expertise 
bij anderen. Het leren van en met elkaar en van de dagelijkse praktijk wordt 
hierbij belangrijker. Leren gaat steeds meer over kennisdelen, de 
competenties binnen een team weten en goed inzetten.   
 

Quattri Consultants biedt een innovatieve manier van trainen in de zorg aan die 
hier naadloos op aansluit:  Quattri Beeldsessie 
 

Beeldsessie  
Beeldsessies zijn bedoeld om een verandering teweeg te brengen. Denk hierbij 
aan cultuuraspecten, samenwerking en overleg, het gebruik van een 
zorgmethodiek, aanspreek- en feedbackcultuur of het uitvoeren van 
werkafspraken zoals rond AVG. Tijdens een Beeldsessie leer je van je eigen 
werksituatie met behulp van beelden en technologie. Ook kan een Beeldsessie 
helpen bij visievorming. 
 
Hoe werkt het 
Met een groep tot maximaal 8 personen sta je om een Multi Touch beeldtafel. Een 
praktijkvideo daagt je uit van gedachten te wisselen, kennis en ervaring te delen. 
Er wordt een groot beroep gedaan op betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor 
het eigen leren en op reflecteren. Na de analyse van de praktijkvideo worden 
verdiepende oefeningen gedaan. Zoals het opstellen van een teamplan of een 
persoonlijk plan. 
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De inhoud van de praktijkvideo, het leerdoel en de bijbehorende verdiepend 
oefening worden in overleg met u samengesteld. We hebben standaard 
Beeldsessies voor o.a. omgaan met werkdruk, feedback, omgaan met agressie, 
persoonlijk leiderschap, werkplezier en conflicthantering.  
 

 

Onderzoek toont aan dat leren met beeld en van elkaar veel effectiever is. Door 
daar de eigen praktijk centraal bij te stellen, wordt de kwaliteit en het rendement 
van de training verhoogd.  
  
Kosten  
Een basis Beeldsessie kost €1500,= Dit is inclusief gebruik van de beeldtafel, een 
trainer en voorbereiding en nazorg. Wilt u eigen beeldmateriaal gebruiken of een 
specifiek onderwerp, dan wordt de Beeldsessie op maat gemaakt. Prijzen 
hiervoor variëren, afhankelijk van de vraag.  
 
We maken graag een passende offerte voor u! 
 
 

Een Beeldsessie moet je 
eigenlijk zelf ervaren! Onze 
collega’s komen graag een 
inspiratiesessie verzorgen.  
 
 

 


