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“Beduidend makkelijker en overzichtelijker, die 

Strippenkaart!”  
 
Van diverse instituten naar één opleidingspartner  

Snel en eenvoudig alles boeken bij één instituut, dat is Vijfhart. Voor Karin, als 
Coördinator Opleidingen, staat de Strippenkaart voor gemak en overzicht. 
“Voorheen werden bij verschillende opleidingsinstituten de gewenste opleidingen 

ingekocht. Sinds de invoering van een Vijfhart strippenkaart in 2004 is het 
plannen van een cursus beduidend makkelijker en 

overzichtelijker geworden.” 
 
Géén losse facturen of vertragingen door 

lopende offertes 
Met de Strippenkaart bent u vooraf op de hoogte van 

de kosten en bespaart u tijd doordat u niet opnieuw 
een offertetraject in hoeft. U ontvangt maar één 
factuur en hoeft dus slechts eenmalig een 

opleidingsbudget aan te vragen. Karin bevestigt dit: 
“1 cursusdag betekent doorgaans het in mindering 

brengen van 1 strip op de kaart. Daarnaast hebben 
we sindsdien niet meer te maken met het achteraf 
ontvangen van een factuur of de vertraging door 

een te tekenen offerte. De Strippenkaart wordt 
immers van te voren betaald en de doorlooptijd is 

bekend.” 
  
De Strippenkaart is voor iedereen 

Opleiden is belangrijk en tegelijk kostbaar. Met de 
Strippenkaart bespaart u tot maar liefst 35% op iedere training. 

Iedereen kan er gebruik van maken. Karin geeft aan dat ze de Strippenkaart dan 
ook graag inzet voor het op peil houden van de vaardigheden van haar 
medewerkers. “Met name onze consultants en ontwikkelaars maken gebruik van 

de strippenkaart om hun kennis en kunde verder uit te breiden. De strippenkaart 
is daarbij een prettige tool.”  

 
Directe, prettige communicatie 

Vijfhart is persoonlijk, staat voor korte lijnen en kan daardoor snel schakelen. 
Iedere klant heeft zijn/haar eigen accountmanager die vrijwel altijd 
aanspreekbaar is. Karin beaamt dit: “Directe prettige communicatie met 

hoofdzakelijk één contactpersoon binnen Vijfhart.” 
  

Persoonlijk begeleide training en eerder klaar? Dan worden de 
resterende cursusdagen niet in rekening gebracht!  
U heeft altijd zicht op uw saldo in onze portal en wordt tevens maandelijks door 

ons op de hoogte gebracht. Een reminder, wel zo netjes vinden wij. Bij 
persoonlijk begeleide trainingen betaalt u alleen voor de door u verbruikte 

strippen, ook als u eerder stopt. Karin waardeert dit: “De 1 op 1 persoonlijk 
begeleide cursussen kunnen op ieder gewenst moment worden ingepland. Mocht 
de cursus eerder zijn afgerond door de cursist, dan worden deze dagen niet in 

mindering gebracht op de strippenkaart. Dit wordt altijd duidelijk 
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gecommuniceerd, ook de status van de nog beschikbaar zijnde strippen.” 

 

 “Alles is van tevoren betaald, geen administratieve 

rompslomp” 
  
Ik kan zelf alles makkelijk bijhouden 
Op de vraag hoe Karin de Strippenkaart ervaart tijdens haar dagelijkse 

werkzaamheden antwoord ze: “Zoals gezegd, als positief. De strippenkaart wordt 
op een efficiënte wijze benut. Ik kan heel makkelijk zelf bijhouden hoeveel 

strippen er nog beschikbaar zijn en breng alle managers hiervan regelmatig op 
de hoogte. Daarnaast ontvang ik regelmatig een mail van Vijfhart met de laatste 
status.”  

 
Of ik wil verlengen? Dat hebben we al gedaan!  

Op de vraag of ze opnieuw een verlenging van haar Strippenkaart overweegt, 
zegt Karin volmondig ja. Vrijwel meteen gevolgd door: “Wij hebben onze 
strippenkaart zeer recentelijk verlengd en gaan hier uiteraard weer veelvuldig 

gebruik van maken.” 
 

De Vijfhart Strippenkaart is een echte aanrader  
Karin kan de Strippenkaart aan iedereen aanraden. “De strippenkaart wordt van 
tevoren betaald, dus geen administratieve rompslomp voor en na afloop van een 

gevolgde cursus. De doorlooptijd is bekend. Er wordt een zeer breed palet aan 
cursussen aangeboden, waarvoor de strippenkaart ingezet kan worden.” 

 
 

Meer informatie? 
Bent u ook geïnteresseerd in een Strippenkaart of wilt u meer informatie over 

onze opleidingen? Neem dan gerust contact op via 088 - 542 78 48 of mail naar 
verkoop@vijfhart.nl Informeer ook naar de lopende acties, slim inkopen doet u 

met de Vijfhart Strippenkaart. U kiest uit maar liefst 800 opleidingen! 
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