Wij maken
leren leuker
& effectiever
Serious gaming
“We kregen een scenario/opdracht waarin we
moesten samenwerken. Iedereen heeft ideeën
en kwaliteiten, die wil je benutten, maar je moet
ook knopen doorhakken. En dat allemaal onder
tijdsdruk. Zo ervaar je het ook echt. Dus het is
een goede oefening.” Tim, IBT-commandant
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Wij zetten graag nieuwe methoden en inzichten in. Zo maken we leren leuker en
effectiever. Tijdens het Belevingsevent hebben zo’n 100 leidinggevenden en opleidings
coördinatoren de nieuwe vormen van leren van het Opleidingsinstituut DJI zelf kunnen
ervaren in een proeverij van workshops. Het enthousiasme was groot. “Het OI gaat met
zijn tijd mee. Innovatief, nieuwe technieken, we konden gelijk zelf meedoen, je wordt
uitgenodigd, getriggerd. Ik neem alles wat ik heb gezien en gedaan mee naar de inrichting
en ga kijken wat we ermee kunnen”, vertelt teamleider beveiliging Ron na afloop. In deze
collage een impressie van het Belevingsevent.

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven

DialogueTrainer

Virtual reality
“Heel realistisch, echt dreigend dichtbij. Je zit er
helemaal in en hebt geen idee dat er mensen om
je heen staan. Goede manier om te oefenen met
conflicten of een psychose voor piw’ers, complex
beveiligers en IBT’ers.” Ron, teamleider beveiliging

Veilig gastvrij!

360 graden film

“Het was een informatieve workshop
met humor. Handig dat je modulair kunt
kiezen. Met dit onderwerp gaan wij aan
de slag. Het is van belang om je bewuster
te zijn van gastvrijheid en dat je daarmee
de veiligheid voor jezelf en anderen
vergroot.” Henk, teamleider beveiliging

“De ervaring met zo’n bril op is heel realistisch. Met een hoofd
gebaar kun je keuzes in het scenario maken. Ik zie wel trainingsmogelijkheden voor de medewerkers. Het is bijvoorbeeld ideaal
voor nieuwe medewerkers: door hen direct in de virtuele om
geving te plaatsen, ervaren en oefenen ze snel diverse
realistische scenario’s.” Ivar, opleidingscoördinator

Predictive profiling
“Wat een inspirerende bijeenkomst! Predictive profiling is niet
exclusief bedoeld voor beveiligers. Schoonmakers blijken bij
voorbeeld veel op te merken. En iemand met afwijkend gedrag
aanspreken kan er al voor zorgen dat een crimineel plan niet
wordt uitgevoerd. Heel bruikbaar in ons werkveld.” Léonie,
directiesecretaris

Ontwikkelplein
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“Veelbelovende noviteit. Gesprekken voeren
met een virtueel persoon op een scherm.
Reageert positief op inhoudelijk juiste vragen en
antwoorden en maakt het heel duidelijk als jouw
benadering niet goed is. Mooi ook dat antwoorden
en vragen van deelnemers toegevoegd kunnen
worden.” Peter, plv. vestigingsdirecteur

“Ik ben er enthousiast over.
Mensen worden in hun kracht gezet,
als professional en expert, om het
Ontwikkelplein met elkaar te organi
seren en uit te voeren. Zo met elkaar
leren geeft energie op de werkvloer.”
Mariëlle, coach vakmanschap

