
Leiden uw kerngebruikers zelf de eindgebruikers op? Dan is er meer nodig dan alleen inhoudelijke
pakketkennis. Door het volgen van deze workshop verbeteren uw medewerkers hun vaardigheden om
documentatie- en trainingsmaterialen te ontwikkelen. 

Aan de hand van oefeningen en individuele feedback van de trainer, nemen uw medewerkers op een zeer
actieve wijze deel aan de workshop. 

WORKSHOP

TRAIN DE
SCHRIJVER

Meer informatie?          academy@mprise.nl          0318 - 50 88 10 

Help uw medewerkers om documentatie effectiever en efficiënter op te zetten.

Goede documentatie ondersteunt een uniforme werkwijze en verbetert het gebruik van

het systeem; minder fouten en dus minder kwaliteits- en faalkosten.

Structuur
Middels toetsing wordt inzicht
verkregen in de voortgang en de
individuele en gezamenlijke
resultaten.

Middelen
Welke middelen gebruik ik om
materialen te schrijven en hoe
gebruik ik ze?

Doelgroep
Hoe sluit ik op een goede wijze aan
bij de doelgroep?

Resultaat
Hoe schrijf ik mijn documentatie,
zodat ik het gewenste resultaat
bereik?

Ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring   -   interactief     -    individuele benadering
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