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JD Knowledge heeft zich als doel gesteld om kennis te delen. Onder de naam IK.PLUS bieden wij u producten en
diensten aan waarmee leren en innoveren eenvoudig wordt.
Maak kennis met ons e-learning platform IK.PLUS
Op IK.PLUS (verbeter u zelf) bieden wij een zeer uitgebreid cursus aanbod om uzelf, uw medewerkers of uw
volledige organisatie te trainen middels e-learning.
Verandering van processen en beheren van informatie zijn zoals al eerder genoemd de basis voor innovatie binnen
een organisatie. Maar de belangrijkste voorwaarde tot succes zijn toch echt uw medewerkers. Verandering begint
immers bij jezelf. Voorzie uw medewerkers van de juiste kennis en leer ze te innoveren.
IK.PLUS richt zich op:
Duidelijk en efficiënt overbrengen van informatie;
Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband;
Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen;
Het organiseren van leeractiviteiten.
Beroepsgroepen
JD Knowledge ontwikkelt IK.PLUS, de online e-learning applicatie voor scholing en nascholing voor diverse
uiteenlopende beroepsgroepen. Kijk voor het meest actuele aanbod op www.ik.plus.
Code 95
Iedere beroepschauffeur is in Nederland verplicht om iedere vijf jaar in totaal 35 uur nascholing te volgen. Deze
verplichting is vastgelegd in de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. Als een chauffeur niet voldoet aan de
nascholingsverplichting loopt hij het risico om zijn Vakbekwaamheid kwijt te raken. Dit betekent dat de chauffeur
zijn werkzaamheden niet meer mag uitvoeren. Zowel chauffeurs als bedrijven hebben er dus belang bij om tijdig
deze nascholing te doen.
De voordelen van IK.PLUS voor Code 95 zijn o.a:
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Corporate e-learning
Het trainen van medewerkers is nog nooit zo makkelijk geweest dankzij onze e-learning module IK.PLUS. Op wens
kunnen wij bedrijfsspecifieke cursussen, opleidingen of trainingen online aanbiedingen. Dit heeft als voordeel dat al
uw medewerkers in zeer korte tijd bedrijfsspecifieke content tot zich kunnen nemen.
Eigen huisstijl
IK.PLUS e-learning is standaard in onze eigen huisstijl maar wij bieden tevens de mogelijkheid om deze volledig in
uw eigen huisstijl uit te voeren. Wel zo professioneel!
De voordelen van IK.PLUS:
-

Hoge kwaliteit van content (up to date);
Content met video’s, reflectievragen en feedback;
Lage kosten per medewerker;
Efficiënte tijdsinvestering voor cursisten;
Minimale derving productie uren voor het bedrijf;
Log reports hoe medewerkers presteren;
Verstrekken van certificaten na behalen doelstellingen;
Wereldwijde training voor medewerkers.

Voor meer informatie over onze producten en diensten op het
gebied van e-learning kunt u geheel vrijblijvend contact met ons
opnemen.

- Veel lagere prijs ten opzichte van klassikaal leren;
- Chauffeur kan een cursus in eigen tijd volgen;
- Vrachtwagens staan niet stil;
- Cursus is altijd voorzien van het meest actuele lesmateriaal;
- Inclusief video content en referentie vragen;
- E-learning module geeft feedback aan chauffeur met verbeterpunten;
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