Wegwijs in Figlo Hypotheken
Om inzicht te krijgen in de werking van het nieuwe product Figlo Hypotheken, kies je voor één van de opleidingen van
Dukers & Baelemans. Na het volgen van de opleiding weet je alles over de werking van het softwarepakket, waarbij het
geven van hypotheekadvies centraal staat. Tijdens de opleidingen komen verschillende facetten van het advies aan
bod. Naast uitleg over de functie en structuur van Figlo Hypotheken besteden we aandacht aan optimaal gebruik van
het programma in de dagelijkse praktijk.

Wij bieden 3 opleidingsvarianten om je wegwijs te maken binnen Figlo Hypotheken:
FIGLO HYPOTHEKEN - BASIC

FIGLO HYPOTHEKEN - PRO

FIGLO HYPOTHEKEN- EXPERT

uitgebreide digitale
leeromgeving

1 klassikale trainingsdag
incl. digitale leeromgeving

2 klassikale trainingsdagen
incl. digitale leeromgeving.

	F IGLO HYPOTHEKEN-BASIC

	F IGLO HYPOTHEKEN-EXPERT

De e-learning bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:
Algemene uitleg over Figlo Hypotheken.
Je leert meer over de opzet van de software. Hoe de software
is opgebouwd, waar je de gegevens uit de klant inventarisatie
kan invoeren en hoe je jouw klant van een hypotheekadvies
kan voorzien.
Vervolgens ga je aan de hand van twee casussen aan de slag
met Figlo Hypotheken. Je past de algemene uitleg toe in
een starterssituatie en een doorstroomsituatie. Je komt in
aanraking met de verschillen tussen de doelgroepen op het
gebied van NHG, leeftijd en bestaande versus nieuwsbouw.

	F IGLO HYPOTHEKEN-PRO

Onderdeel van Figlo Hypotheken-Pro is ook twee uur coaching op
afstand waarbij je vragen kunt stellen aan de trainer wanneer je zelf
aan de slag bent met Figlo Hypotheken. Je kunt verdiepingsvragen
stellen en vragen die je hebt tijdens een eigen casus oplossen met
de trainer.

5512 ZG Vessem

Tel: 088-8288788

Na de training krijg je vier uur coaching op afstand in het gebruik
van Figlo Hypotheken. Zo heb je de gelegenheid om de uitdagingen
die je in eigen dossiers tegenkomt, samen met de trainer op te
lossen en samen te werken aan de kwaliteit van het dossier.

	M EER INFORMATIE EN INSCHRIJVING

De functie en structuur van Figlo Hypotheken leer je door middel
van de uitgebreide digitale leeromgeving. Tijdens de klassikale
trainingsdag neemt een ervaren trainer je mee door het systeem
en ga je aan de slag met de meest voorkomende praktijksituaties
waarbij je Figlo Hypotheken kunt inzetten.

Postbus 1047

Dit programma is geschikt voor de verdieping in Figlo Hypotheken
op expert-niveau. Je gaat aan de slag met specialistische
praktijksituaties tijdens twee klassikale trainingsdagen en hebt
voldoende tijd om verdiepingsvragen te stellen. De functie
en structuur van Figlo Hypotheken leer je door middel van de
uitgebreide digitale leeromgeving.

info@dukers-baelemans.nl

Wil je meer weten over deze opleidingen of over de incompany
mogelijkheden, kijk dan op www.dukers-baelemans.nl
of neem contact op met onze opleidingsadviseurs via
contact@dukers-baelemans.nl of telefoonnummer 088-8288788.

P RIJZEN
Figlo Hypotheken-Basic
Figlo Hypotheken-Pro
Figlo Hypotheken-Expert

www.dukers-baelemans.nl

€ 79.€ 279,€ 469,-

