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Introductie
De 5 Moments of Need® Academy Europe biedt in samenwerking
met de ontwikkelaars van de 5 Moments of Need® methodologie
–Bob Mosher en Conrad Gottfredson– unieke opleidingen aan
voor Learning & Development professionals in Nederland.
Deze gecertificeerde opleidingen geven innovatieve oplossingen
en handvatten om werkplekleren praktisch te implementeren en
maken informeel leren op de werkplek écht mogelijk.
Het leren wordt binnen onze aanpak gekoppeld aan de
performance van de medewerkers, waardoor het rendement van
leren direct meetbaar wordt.
Jij hebt dit certificaat inmiddels op zak, maar daarmee is het
leren, maar vooral presteren rondom de 5 Moments of Need®
natuurlijk niet afgerond!
Graag nodigen we je dan ook uit voor ons 5 Moments of Need®
Alumni Programma 2022. Wat je daarvan kunt verwachten en hoe
je je er voor kunt aanmelden, lees je in deze brochure.

PAS JIJ DE 5 MOMENTS OF NEED® METHODOLOGIE NU
VOLLEDIG TOE IN JE EIGEN WERKZAAMHEDEN?

Aanbod
Als Alumni van de 5 Moments of Need® Academy Europe willen
we je graag een breed netwerk bieden van andere
afgestudeerden.
Ook het contact met de Nederlandse 5 Moments of Need®
docenten, en de grondleggers van de methodologie willen we je
niet laten verliezen.
Het Alumni Programma 2022 biedt de volgende onderdelen:
1. Toegang tot 5 Moments of Need® ‘ EnABLE’ Performance
Support gedurende het lidmaatschap
2. Netwerk groep van Alumni 5 MoN op Microsoft Teams
3. Deelname aan certificering van nieuwe 5 MoN Designers
4. Het halfjaarlijks Alumni Coachcafé (optioneel virtueel)
5. Twee interactieve virtuele minitraining
6. ‘Meet the expert’ sessie

WIL JIJ JE ERVARINGEN DELEN EN TEGELIJK LEREN VAN
ANDEREN RONDOM DE 5 MOMENTS OF NEED®?

Netwerk
Netwerk groep van Alumni 5 MoN op een sociaal platform
De 5 Moments of Need® Academy Europe creëert een overzicht van
alle gecertificeerden in Nederland en brengt de Alumni bij elkaar in
één netwerk. In een besloten en actieve Microsoft Teams groep
kunnen dagelijks ervaringen worden uitgewisseld, vragen worden
gesteld en voorbeelden worden gedeeld.
Deelname aan certificering van nieuwe 5 MoN Designers
Alumni deelnemers worden uitgenodigd voor de eindpresentaties van
de nieuw op te leiden groepen in 2022.
Alumni Coachcafé
Twee keer per jaar wordt een Alumni Coachcafé georganiseerd.
Tijdens deze middag/avond kunnen alumni, onder leiding van de
Nederlandse 5 MoN docenten, met elkaar in gesprek over hun
projecten, kansen, uitdagingen en belemmeringen rondom
werkplekleren volgens de 5 Moments of Need®.

ZIE JE ER NAAR UIT OM WEER NIEUWE UITDAGINGEN TE KRIJGEN EN
DE METHODOLOGIE NOG BETER TOE TE PASSEN IN JE EIGEN
WERKPLEKLEEROPLOSSINGEN?

Persoonlijke ontwikkeling
Toegang tot 5 Moments of Need® ‘ EnABLE’ Performance Support
De Performance Supportoplossing rondom de 5 Moments of Need® in
AskDelphi wordt meermaals per jaar aangevuld en geupdate. Vastgesteld is,
dat door het actief gebruik van deze werkplekgeorienteerde oplossing, het
toepassen van de 5 Moments of Need® methodologie zowel kwalitatief als
kwantitatief toeneemt. We raden het gebruik dan ook sterk aan, wil je
werkplekleren verder integreren in jouw organisatie.
‘Meet the Expert’ sessie
Een sessie verzorgd door een professional uit het vakgebied. Daar waar
mogelijk, sluit de Alumni groep aan bij sessies met experts. In april gaan we in
gesprek met Bob Mosher. Stel je vraag, hoor waar anderen tegenaanlopen,
vraag om feedback en stel je eigen doelen bij.
Interactieve virtuele minitrainingen
Maximaal twee maal per jaar kunnen alumni in interactieve virtuele
minitrainingen specifieke praktische vaardigheden ontwikkelen. De
Nederlandse 5 MoN docenten verzorgen deze trainingen via Microsoft Teams.

MELD JE DAN NU AAN!

Investering & Planning
Investering
Voor deelname aan het Alumni Programma 2022 van de
5 Moments of Need® Academy Europe vragen wij een jaarlijks bedrag
van €199,-.
Hiermee kun je vanaf het moment van betaling een jaar lang gebruik
maken van de ‘ EnABLE’ Performance Support in AskDelphi, de
deelname aan de Microsoft Teams groep en het bijwonen van de
certificeringsmiddag van nieuwe 5 MoN Designers.
We nodigen je uit voor de geplande Alumni Coachcafés, Interactieve
virtuele minitrainingen en de ‘Meet the Expert’ sessie.
Meld je aan via info@5momentsofneed.nl of neem bij vragen contact
met ons op!
Planning
15 februari, 24 maart, 30 juni, 15 september en 24 november
Tijdstip: 14.00u – 17.00u.
14 april
Tijdstip: 16.00 – 17.30u.

