
U bent ondernemer of leidinggevende en u wilt graag investeren in 
het opleiden van uw medewerkers. Want u weet dat dit bijdraagt aan 
hun functioneren en hoe tevreden zij zijn over u als werkgever. Maar 
hoe regelt u dat op een snelle en makkelijke manier? Simpel. Met het 
Persoonlijk Groei Abonnement van Lindenhaeghe.

U kiest een abonnementsvorm. Afhankelijk 

van uw keuze hebben uw medewerkers 

een tegoed voor een aantal trainingsdagen. 

Zij kunnen dan zelf een training kiezen en 

boeken.

Wij ontzorgen u volledig
•  U ontvangt maandelijks een overzicht met 

het aantal geboekte trainingsdagen;

•  Uw medewerkers kunnen bij ons terecht 

Hoe het werkt
voor vragen en advies over trainingen;

•  Wij kunnen voor u de interne 

communicatie omtrent het abonnement 

verzorgen, bijvoorbeeld door het geven 

van een presentatie op uw locatie;

•  Uw medewerkers kunnen zich 

abonneren op onze maandelijkse 

Inspiratienieuwsbrief en zo geïnformeerd 

blijven over onze Trainingen Persoonlijke 

Ontwikkeling.

Het Persoonlijk Groei Abonnement
Dé manier om te investeren in uw bedrijf en uw medewerkers



Alle trainingen van Lindenhaeghe 
Uw medewerkers kunnen kiezen uit alle Trainingen Persoonlijke Ontwikkeling van 

Lindenhaeghe. Bekijk het volledig aanbod op lindenhaeghe.nl/trainingen.

Over Lindenhaeghe
Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor 

professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden vakgerichte (financiële) opleidingen, 

examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Wilt u meer weten?
Onze accountmanagers Hendrik-Jan Kok en Wilemijn Geuze komen graag langs voor een kop 

koffie om u meer te vertellen over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Neem contact op via 

030 – 693 23 48 of trainingen@lindenhaeghe.nl.

De voordelen voor u
•   Maximale flexibiliteit: uw medewerkers 

hebben de keus;

  Voorbeeld: uw medewerkers hebben 

elk een tegoed van 3 trainingsdagen. 

Medewerker A volgt één training van 

3 dagen. Medewerker B kiest voor een 

training van 2 dagen, gecombineerd met 

een 1-daagse training;

•   Up-to-date trainingsaanbod: wij 

ontwikkelen regelmatig nieuwe trainingen;

•   Uw medewerkers kunnen zich blijven 

ontwikkelen.

2 trainingsdagen 

3 trainingsdagen

4 trainingsdagen

Tegoed: € 775

Tegoed: € 1.159

Tegoed: € 1.550

U betaalt per maand: € 55 (korting 15%)

U betaalt per maand: € 75 (korting 20%)

U betaalt per maand: € 95 (korting 25%)

Het abonnement is inclusief arrangementskosten en BTW.

Kies uw abonnement

‘Lindenhaeghe maakt professionele en persoonlijke
ontwikkeling toegankelijk’.

http://lindenhaeghe.nl/trainingen
mailto:trainingen%40lindenhaeghe.nl?subject=

