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Met InZicht binnen een handomdraai het
opleidingsniveau van jouw bedrijf in beeld!

Met de online tool InZicht krijg je inzicht in behaalde resultaten en competenties
van jouw medewerkers. Ook geeft het aan welke competenties er in het bedrijf
nog ontbreken of moeten worden opgefrist op basis van een vastgestelde norm.
Voldoet jouw bedrijf nog aan de eisen? Het antwoord hierop vind je met een
paar muisklikken. Met Inzicht heb je 24/7 online toegang tot alle
opleidingsgegevens van je medewerkers. Het aantal InZicht gebruikers groeit

Binnen het systeem worden personele mutaties direct zichtbaar. Gaat een
medewerker met bepaalde certificaten uit dienst, dan is dit voor de vestiging
inzichtelijk. Andersom werkt het systeem ook. De opleidingshistorie hangt
aan de medewerker: wanneer de medewerker verhuist, gaat de opleidingshistorie
mee. Nieuwe medewerkers met een opleidingshistorie bij VOC, worden automatisch
zichtbaar in InZicht.

snel. Er zijn al ruim 400 bedrijven aangesloten.

Aanmelden of de demo bekijken? Ga naar www.vocinzicht.nl.

24/7 online toegang

INZICHT INTRODUCTIEAANBOD 2018

Ontvang het eerste jaar het InZicht-abonnement kosteloos.
Reguliere prijs € 250,- excl. btw per jaar. Voor het actualiseren van InZicht wordt
een eenmalige bijdrage gevraagd van € 50,- excl. btw.

Vraag je je af of jouw bedrijf (nog) voldoet aan de branchenormering? Of aan de eisen
die de importeur en / of een nieuwe wetgeving stelt? Zie jij de audit voor de

Met InZicht krijg je:

merkkwalificatie met vertrouwen tegemoet? Hoe zijn mijn medewerkers op dit moment

•

24/7 online toegang tot behaalde resultaten en competenties van jouw medewerkers.

opgeleid als het om vakmanschap gaat? Het antwoord op al dit soort vragen is

•

Inzicht in welke competenties binnen jouw bedrijf conform de branchenorm
aan- c.q. afwezig zijn.

•

Inzicht op medewerkersniveau (de vestiging)

•

Bij een jaarlijkse besteding van 500 euro excl. btw aan opleidingen bij VOC ontvangt
het bedrijf het opvolgende jaar InZicht kosteloos.*

voortaan met een paar muisklikken gevonden. Met InZicht heb je 24/7 online toegang
tot al jouw gegevens. Je ontvangt hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Actueel systeem
Samen met VOC voer je in één keer alle gegevens van de medewerkers in om InZicht
compleet te maken. VOC zorgt voor het up-to-date houden van de bij VOC behaalde
certificaten. Ook kunnen extern behaalde certificaten toegevoegd worden. Hierna blijft
het systeem actueel, mits wijzigingen en aanvullingen in het personeelsbestand

Ondersteuning van een HR adviseur
Om InZicht te actualiseren kan je ondersteuning krijgen van een HR adviseur. Voor

worden bijgehouden. Bovendien zie je hierna per vakgebied precies waar

eenmalige administratiekosten van € 50,- euro excl. btw neemt een HR- of

vaardigheden en competenties ontbreken en op welke bij- of herscholing nodig is.

opleidingsadviseur samen met jou de medewerkersgegevens door en zorgt ervoor dat

Opleidingsplan

InZicht wordt bijgewerkt met de actuele gegevens. Eventueel behaalde certificaten of

Met InZicht maak je zo een opleidingsplan. Het systeem wijst je de weg. Klik op een
opleiding, cursus of training naar keuze, kies een datum en locatie en meldt de

diploma's, die niet bekend zijn in het systeem, worden door de adviseur geüpload.
Hierna heb je 24/7 online zicht op hoe jouw medewerkers zijn opgeleid.

medewerker direct aan.
* Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. InZicht blijft eigendom van VOC. Aan het gebruik
van InZicht kunnen geen rechten worden ontleend.

