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HAAL HET BESTE UIT
UW COLLEGA'S

Teamwork is dé opleider voor professionals en biedt in samenwerking
met SkillsTown een online leerplatform voor professionals aan. In de
vorm van honderden online trainingen, die in verschillende
leervormen worden aangeboden, spelen wij in op nieuwe én eigen
manieren van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker.
Zo vergroten wij kennis en vaardigheden, stimuleren we
verandervermogen en dragen bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

dat ze in jouw eigen organisatie aan het leren zijn.”

“Ik denk echt dat SkillsTown bij iedere branche past.
De omgeving is super gebruiksvriendelijk en dankzij

de personalisatie krijgen medewerkers echt het gevoel

Raquel Vos, Bedrijfstrainer bij Goossens
 wonen en slapen



VISIE OP LEREN
Het is onze ambitie om continue bij te dragen aan zowel persoonlijke, 
 als professionele ontwikkeling. Ons doel is om bedrijven, organisaties
en medewerkers in staat te stellen mee te bewegen met de continu
veranderende wereld om hen heen. Wij zetten daarom ook in op
ontwikkeling en blijvend innoveren met daarbij als uitgangspunt:
iedereen leert op zijn eigen manier.

“We hebben gebruik gemaakt van single sign on zodat het
heel laagdrempelig is voor de medewerkers. Vanaf het begin
af aan merkten we dat het platform goed ontvangen werd.”

Larissa Kruizinga, HR-adviseur Learning, 
Development & Talent management bij Corendon

https://www.youtube.com/watch?v=DaP0_NUqk4g


 
 

In onze online academie vindt u meer dan 1000 leeroplossingen. 
 Medewerkers kiezen zelf welke leervorm het beste bij hen past. Iedere
maand zijn er nieuwe trainingen beschikbaar en met behulp van een
persoonlijk LMS kunt u monitoren en bijsturen. Deze video geeft u een indruk
van de verschillende leervormen binnen ons platform.

E-learning
Wilt u op uw gemak alles leren over een onderwerp? Dan zijn onze
interactieve e-learning modules geschikt voor u. U maakt oefeningen, bekijkt
video's en leert van voorbeelden uit de praktijk. 

We-learning
Vindt u het fijn samen met een collega te leren? Deze web-based e-learning
modules kunt u in groepsverband volgen. Deze cursussen zijn gebaseerd op
social learning en geven de mogelijkheid om samen met anderen te leren.

Webinars
Alles weten over actuele gebeurtenissen? In onze live uitzendingen vertelt
een expert u binnen een half uur de belangrijkste highlights. Het handige is: ze
zijn live te volgen én later terug te kijken.

Essentials
Supersnel belangrijke kennis opdoen? Volg een van onze micro-cursussen.
Binnen enkele minuten leert u de essentie van een bepaald onderwerp.
Essentials kunnen teksten, video's, links, bestanden of toetsen bevatten. Ook
kun je hier contactgegevens van experts terug vinden.

Persoonlijke scans
Weten welke skills u al bezit? Met onze scans krijgt u inzicht in uw eigen
vaardigheden. Door de stellingen te beantwoorden, komt u erachter waar uw
talenten liggen. Zo wordt het nog gemakkelijker om uw persoonlijke
ontwikkeling vorm te geven. 

Video feedback pro
Wilt u op een praktische manier uw communicatieve skills verbeteren? Met
ons video feedback pro worden realistische werksituaties getoond waarop u
moet reageren met behulp van een video. 

Podcasts
Met onze learning podcasts kunt u ook onderweg of tijdens het werk aan uw
persoonlijke ontwikkeling werken. De podcasts zijn overal en op elk moment
te beluisteren. 

DE LEERVORMEN

https://www.youtube.com/watch?v=DaP0_NUqk4g


Bekijk HIER ons complete aanbod van trainingen en modules. 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen kiezen wat ze
willen leren. Daarom vindt u in onze academie meer dan 500
trainingen en meer dan 1000 modules. Denk aan onderwerpen zoals
taal, communicatie, samenwerken, presenteren en time management.
Maar ook een uitgebreid aanbod aan branche specifieke cursussen
voor onder andere retail, onderwijs, logistiek, (jeugd)zorg.

MEER DAN 500
TRAININGEN

“SkillsTown heeft een ontzettend breed aanbod!
Dat is een van de dingen die ik zo aantrekkelijk vond.”

Judith Herrewijn, Online Learning
coach bij Avans Hogeschool

https://www.skillstown.com/docs/aanbod-get-skilled-internationaal.pdf


In onze online academie maakt u gemakkelijk eigen content om binnen
het platform te delen. Bijvoorbeeld voor bedrijfsspecifieke informatie
zoals bepaalde protocollen of onboarding voor nieuwe collega's. 

Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van onze didactische kennis
om de content samen vorm te geven. De content wordt dan op maat
gemaakt, waarbij u de inhoud aanlevert en wij de inhoud didactisch
vormgeven. Onze implementatie consultants kijken samen met uw
organisatie welke leerdoelen er zijn en hoe wij gedurende de
samenwerking hierbij kunnen blijven ondersteunen om die doelen te
behalen. Dit allemaal in de look & feel van uw organisatie. 

 

 

UW EIGEN ACADEMIE

“Naast het laden van onze eigen content kunnen onze
medewerkers gebruikmaken van alle mooie trainingen en

webinars die standaard in het pakket van SkillsTown zitten.”.

Edwin van der Linden,
HR manager bij Faes Group



1 Doelstelling

2 Opzet academie

3 Implementatie academie

4 Lancering academie

5 Borging academie

HOE DOEN WE DIT
SAMEN?

Onze naam zegt het al: Teamwork gelooft in de kracht van samenwerking.
Daarom denken we graag met u mee over de implementatie en het
daadwerkelijke gebruik van de online leeromgeving. Onze implementatie
consultants kijken samen met u welke leerdoelen er zijn en hoe wij
gedurende de hele samenwerking hierbij kunnen blijven ondersteunen om
die doelen te behalen middels deze 5 stappen: 



Wilt u meer informatie over ons online
leerplatform? Wij maken graag een afspraak

met u voor een gratis demo. 
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