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Eagle’s Flight Benelux

Marktleider in
Experiential
Learning

Eagle’s Flight helpt organisaties bij het verbeteren van hun resultaten door gedragsverandering
te realiseren. “Experiential learning” vormt daarbij het kloppende hart van al onze programma’s.
Mensen leren nou eenmaal
het best en snelst van
hun eigen ervaringen,
dus door te doen. Voeg
daar een hoop plezier
en energie aan toe en
je hebt een winnende
combinatie.

Experiential Learning, de resultatenpiramide:
Locaties in
45 landen
8 Internationale
product awards
Gewerkt met meer
dan 50% van de
Portune 500
Programma’s van
1 uur tot algehele
cultuurtrajecten

Zorgvuldig ontworpen activiteiten
bieden deelnemers krachtige
ervaringen. Mensen veranderen
vervolgens hun overtuigingen
doordat ze zien, begrijpen en
ervaren hoe ander gedrag
leidt tot betere resultaten.
De lessen groeien aan
relevantie in de reflectie
wanneer de ervaringen
worden gekoppeld
aan dagelijkse
werksituaties.

“Tell me and I forget. Teach me and I remember.
Involve me and I learn.”
- Benjamin Franklin

Onze 3 pijlers
Business Games
Uitdagend, enorm leuk om te doen, zeer (inter)actief,
en een stuk gedenkwaardiger dan conventionele
manieren van trainen. Met namen als “Gold of the
Desert Kings”, of “Promises, Promises!” lijkt het
in eerste instantie niets met je werk te maken te
hebben, maar schijn bedriegt ... Want in de reflectie vallen de kwartjes, en niet zo’n beetje ook! Leren
door te doen en zelf te ontdekken heeft nou eenmaal
veel meer impact op mensen!

Safety
Onze Safe by Choice initiatieven, live zowel als online, richten zich op precies die
schakel die vaak vergeten wordt: de overtuiging bij medewerkers en leidinggevenden om veiligheid altijd op de eerste plek
te willen zetten. Niet alleen wanneer het
uitkomt, maar ook wanneer de risico’s
klein lijken, en zeker ook wanneer een
deadline nadert. Welke keuzes en welke
gedragingen horen bij die overtuiging?

Virtual Learning
Nog steeds leren door te doen volgens Eagle’s Flights ‘
Experiential Learning trainingsmethodiek, maar dan online!
Achterover zitten is geen optie tijdens onze Virtual Learning
trainingsprogramma’s die boordevol interactieve (team)
activiteiten zitten. Van losstaande online business games
tot algehele cultuurtrajecten, het is allemaal mogelijk via
platformen zoals bijvoorbeeld Zoom, Teams of Webex.

Onze klanten

Wij zijn meegenomen in een tocht door de fictieve woestijn (Gold of the Desert Kings)
en hebben ons doen en laten verkend, herkend en erkend! Prachtig hoe een dergelijk
‘experiential training program’ je een spiegel voorhoudt en je confronteert met je handelen van alle dag. De feedback en terugkoppeling op de uitvoering van onze tocht gaf
een extra dimensie aan ons organisatieveranderingsproces. Daarnaast was het ook nog
eens heel leuk om te doen!
Eagle’s Flight Benelux toonde volledige toewijding en flexibiliteit bij het verzorgen van
een reeks business games met op maat gemaakte resultaten ter ondersteuning van
een gedragsverander programma voor een aanzienlijk deel van onze managers. Het
ondersteunende team werd op professionele wijze geleid en service aan ons stond
altijd op de eerste plaats.
Wij zien dat door Safe by Choice mensen veel bewuster bezig zijn met veiligheid. Niet
omdat het moet, maar omdat zij het willen. Collega’s spreken elkaar aan op onveilig
gedrag vanuit de motivatie om elkaar niets te laten overkomen. Het aantal meldingen
over onveilige situaties is omhoog gegaan en worden besproken én opgelost voordat er
iets kan gebeuren. Dat het werkt is tot slot ook terug te zien in onze veiligheidscijfers.
Eagle’s Flight heeft ons zeer geholpen met het professionaliseren van ons sales apparaat. Nu het programma een aantal
jaren draait, zien we de positieve resultaten terug in onze
verkoopcijfers en tevredenheid van onze (potentiële) klanten. We krijgen veelal verrassende reacties van onze klanten
dat ze het gespreksniveau als zeer prettig en nuttig ervaren.
De kracht van dit programma is dat het de dilemma’s en het
achterhalen hiervan centraal stelt. Hierdoor ontstaat er een
gedragsverandering bij de verkoop die zorgt dat het een
blijvend karakter heeft. Met als resultaat niet alleen blije
(potentiële) klanten maar ook gemotiveerde verkopers!
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