Meestgestelde vragen
nieuw aanbod online trainingen
Voor wie is het?
Het aanbod is voor alle medewerkers (directe zorg
en ondersteunende diensten), inclusief stagiaires en
leerlingen binnen Amarant.

Wat is GoodHabitz?
GoodHabitz is de organisatie waarmee we samenwerken
om jou een omvangrijk en veelzijdig nieuw online
aanbod aan trainingen aan te kunnen bieden.

Hoe kan ik de trainingen volgen?
De trainingen zijn online beschikbaar door in te loggen
op het Academie Portaal of via deze link (let op: link is
pas vanaf 20 april actief).

Waarom bieden we jou dit aan?
We willen jullie helpen om je talenten en creativiteit
verder te ontwikkelen, zodat we samen de organisatie
nog sterker kunnen maken. Daarnaast biedt Amarant dit
aan omdat we je willen helpen om goed voor jezelf te
zorgen. Juist in deze (corona)tijd.

Hoe kunnen de trainingen helpen in jouw
ontwikkeling?
De trainingen zijn vooral gericht op persoonlijke
ontwikkeling. Je kunt dan bijvoorbeeld denken
aan thema’s als creativiteit, persoonlijke kracht,
communicatie en digitale vaardigheden.

Hoe weet ik welke trainingen bij mij passen?
Er is een hele eenvoudige ‘scan’ (online vragenlijst)
beschikbaar. Die scan wordt de GoodScan genoemd:
klik hier (let op: link is pas vanaf 20 april actief).
Deze kun je vinden in het Academie Portaal en
helpt je trainingen te kiezen die passen bij jouw
ontwikkelbehoefte.

Kan ik de online trainingen in werktijd
volgen?
Je mag gratis gebruik maken van de online trainingen
in je eigen tijd. Doordat je onbeperkt gebruik kan
maken van de trainingen kun je alles volgen wat

bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Het
gaat om meer algemene competenties en minder
om beroepsinhoudelijke trainingen. Mocht je het
idee hebben dat - om wat voor reden dan ook - een
online training noodzakelijk is voor jouw functioneren,
bespreek het dan met jouw leidinggevende. Samen zal
dan gekeken worden of je de training onder werktijd
kan volgen (zie ook het formulier Tegemoetkoming
studiekosten).

Privacy: wie krijgt inzicht in de trainingen die
ik volg?
Jouw deelname aan een online training wordt net als
andere trainingen opgeslagen in jouw portfolio in het
Academie Portaal waarbij je manager kan zien welke
online trainingen je hebt gevolgd. Echter is alleen voor
jou jouw activiteit in een training zichtbaar.

Wordt het deelnemen aan online trainingen
verplicht of niet?
Er zijn binnen Amarant een aantal verplichte opleidingen
en trainingen. Maar daar valt dit aanbod niet onder. Dit
doe je geheel op vrijwillige basis.

Worden de online trainingen ook onderdeel
van reeds bestaande leergangen, programma’s
e.d.?
Vanaf 20 april kan iedereen alle (beschikbare)
online trainingen volgen. Dit zal zo blijven, maar de
trainingen zullen gedurende dit jaar daar waar nuttig
ook geïntegreerd worden met huidige leergangen,
programma’s e.d.

Jij bent
belangrijk
voor ons

