
WAAROM JE NIET MEER DAN 150,- HOEFT TE  BETALEN VOOR EEN TRAINING! 
 
Als je op het internet kijkt bij aanbieders van dagtrainingen zie je al gauw dat een zakelijke dagtraining tussen 
de € 300,- en € 600,- exclusief btw per persoon per dag kost. Die prijzen zijn vaak afhankelijk van de grootte 
van het opleidingsinstituut: des te groter des te duurder…. 
En vaak geld daarbij dat de groepsgrootte varieert van 8 à 10 personen. 
 
Al deze opleidingsinstituten maken meestal gebruik van dezelfde pool van freelance trainers die ze per dag 
inhuren. Vaak wordt zelfs verwacht dat de trainer zijn eigen trainingsmateriaal ontwikkeld en gebruikt. 
 
Anno nu, eind 2020, is het normaal dat trainingen virtueel aangeboden worden. Dat wil zeggen, zowel de 
docent als de cursisten zitten achter hun eigen computer en volgen de training op hun computerscherm. 
 
De kwaliteit van virtueel trainen hoeft niet onder te doen ten opzichte van een reguliere training. Mijn eigen 
ervaring hierbij, ik heb reeds verschillende soorten virtuele trainingen gegeven, is dat er natuurlijk voor- en 
nadelen zijn. 
 
Om met de nadelen te beginnen: mensen zitten thuis en het lukt ze niet altijd om een specifieke werk- en 
leersituatie te creëren. Kinderen en partners in beeld, huisdieren en een afleidende werkomgeving. Of een 
haperende internetverbinding of moeite met inloggen. 
 
En, soms zien deelnemers een training op een externe locatie ook als ‘dagje uit’, en daar is natuurlijk nu geen 
sprake van. 
 
Voordelen zijn er uiteraard ook: 

• Geen reiskosten 

• Geen reistijd 

• Milieuvriendelijk 

• Eenvoudig delen en uitwisselen van (oefen) bestanden 
 
VERSCHUIVING 
Je ziet dus nu een verschuiving van klassikale open trainingen naar klassikale virtuele open trainingen. Oftewel, 
in plaats van dat meerdere deelnemers van verschillende organisaties naar een bepaalde opleidingslocatie 
ergens in het land toegaan, zitten ze nu thuis de training te volgen. 
 
Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat dit niet meer verdwijnt, Corona of geen Corona. De voordelen zijn nou 
eenmaal veel te groot. 
Mocht het eenmaal weer mogelijk zijn om ons zonder restricties te verplaatsen, dan nog zal er véél meer 
thuisgewerkt en thuisgetraind worden dan vóór de Corona. 
 
PRIJZEN 
Wat heeft een opleidingsinstituut dan nodig voor de open inschrijvingen om deze virtueel te verzorgen? 

1. Een goede trainer met goed trainingsmateriaal 
2. Een goede infrastructuur (internetverbinding en videobelsoftware) 

 
Welnu, wij hebben prima trainers én goede infrastructuur! 
 
CONCREET: 

• Je krijgt bij ons dezelfde kwaliteit voor een véél lagere prijs! 

• En, om tevens continuïteit in uw planning te bieden geven wij voor alle vermelde trainingen een 
startgarantie. Dat betekent dat als er voor een training één deelnemer is de training gewoon doorgaat! 

 
Ik zou zeggen, schrijf jezelf, of een medewerker in en ga het ervaren! 
 
Rudy Rensink, DigiTrain Digitaal Trainen 
www.digitrain.nl, info@digitrain.nl, +31 (0)653 69 49 39 
 
PS. Uiteraard zijn trainingen voor één organisatie ook CompanyVirtueel te verzorgen. Neem gerust contact op! 
 

http://www.digitrain.nl/
mailto:info@digitrain.nl
https://www.digitrain.nl/contact/

