
Je eigen (online) 
bedrijfsschool
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Wil jij als werkgever… 

 … beschikken over (vak)mensen? 

… medewerkers beter maken? 

… toegang tot de beste trainingen? 

… de beste zijn in je vakgebied? 

… groeien, omzet en loyaliteit?

Lees verder en ontdek hoe jij jouw 
medewerker kunt stimuleren, 

motiveren en faciliteren in leren 
en ontwikkelen.



Vindt je het fijn als je … 

… een sterke werkgever bent die talent aantrekt. 

Dit doe je met een breed aanbod aan opleidingen, zo trek je 
gemakkelijker medewerkers aan en die blijven langer bij je. 

… je medewerkers op hun best zijn.  

Je wilt je klanten een glimlach bezorgen. Blije klanten krijg je alleen 
als je blije medewerkers hebt, die leren en zich blijven ontwikkelen. 

… geen grote investeringen hebt.  

Een bedrijfsschool bouwen is duur. Je wilt een vast maandbedrag, 
geen verrassingen achteraf en op elk moment kunnen stoppen.  

… met minder moeite meer voor elkaar krijgt.  

Het resultaat is betere prestaties van je mensen, meer omzet en 
klanten die je ambassadeur zijn. Geniet, het kost je minder energie. 

…kunt werken met een goed en compleet systeem.  

Je wil natuurlijk dat je online bedrijfsschool zorgt voor ontwikkeling 
van talent, vaardigheden en betere prestaties op de werkvloer. 

… het niet alleen doet en beschikt over experts.  

Je hoeft het niet helemaal alleen te doen, maak gebruik van de 
support pakketten, experts en de kruisbestuiving op het platform. 

 
Zeg je drie keer ja hierboven? Dan is een eigen online 
bedrijfsschool op Samen online leren (SOL) iets voor jou. 
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Een leven lang Leren en 
ontwikkelen staat centraal binnen 
SOL. Samen zorgen we dat talent 
ontdekt en benut wordt, zodat je 

medewerkers schitteren.  

Medewerkers die stralen, 
realiseren doelen, maken klanten 
blij en zorgen voor extra omzet.



Jouw eigen online bedrijfsschool 
in je eigen huisstijl. 

SOL zorgt voor de ingewikkelde setup, licenties van 
software en het maandelijkse onderhoud. Zodat jij je 
kan focussen op de leerbehoefte van je medewerkers, op 
het creëren van een goede leerervaring en op prestaties.  

Voor slechts € 67,50 per maand of € 750,- per jaar. Heb jij je eigen 
leeromgeving en beschik je over: 

• een Learning Management Systeem (LMS) in jouw eigen huisstijl 
op SOL. 

• een LMS om je eigen hard skills en bedrijfsspecifieke trainingen te 
bouwen en ontwikkelen. (100% jouw eigendom) 

• de optie om training van andere trainers op het platform in te 
kopen en aan je eigen medewerkers aan te bieden. (je krijgt 25% 
korting op de prijs) 

• het gemak van een eigen pagina met je eigen online trainingen en 
de trainingen die je selecteert vanuit het platform. (beheer en 
verdeel zelf de trainingen onder je mensen) 

• Een rapportagetool om de leerprestatie en leerrendement van je 
medewerkers te verbeteren. (de leerresultaten van je mensen 
nemen toe) 

• Maandelijks onderhoud van je eigen omgeving en licenties van de 
diverse systemen zijn inbegrepen. (ben jij daar ook mooi vanaf) 

Je abonnement is direct opzegbaar, je blijft flexibel 
en houdt de regie over je eigen online bedrijfsschool. 
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Bouw je eigen trainingen, 
faciliteer je medewerkers 
optimaal en benut online leren. 

Wat heb je aan groeien met je bedrijf als je geen tijd 
en geld investeert in het opleiden van talent en 
vakmensen? Als je dat nu niet doet, heb je over 5 jaar 
geen vakmensen en geen bestaansrecht. 

 

Juist in nu is het opleiden van je medewerkers cruciaal. Goede 
vakmensen zijn schaars, opleidingen sluiten onvoldoende aan 
bij de praktijk en de ontwikkelingen in je vakgebied gaan 
razendsnel. Zelf vakmensen opleiden en faciliteren in leren en 
ontwikkelen is wat je wilt. Start nu met het bouwen van je online 
bedrijfsschool en als deze staat, hoef je het alleen nog maar te 
onderhouden. 

ps: je hoeft het niet alleen te doen, SOL beschikt  
over supportpakketten. 

De trainingen die jij bouwt en 
ontwikkeld zijn van jou. Beschik 
je over het basispakket? Dan 
kan je deze trainingen (gratis) 
inzetten voor jouw mensen.
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Ja ik doe mee

‣ Klik hier om je eigen online leeromgeving te kopen. 

‣ Of bel Marc: 06 - 52 60 96 69 voor een demo en goed gesprek. 

https://samenonlineleren.nl/shop/


Profiteer daarnaast van alle 
trainingen die al ontwikkeld zijn 
op SOL. Jij kan deze via je eigen 
online bedrijfsschool aanbieden 
aan je medewerkers. 

Het is belangrijk om te investeren in een leercultuur, 
faciliteren van opleidingen en delen van kennis binnen 
jouw bedrijf. Dit is nodig om zowel huidig talent, als het 
talent van de toekomst te binden, boeien en behouden. 

Door te investeren in je eigen online bedrijfsschool, de online trainingen af 
te stemmen op de leerbehoefte van jouw bedrijf, maak je opleiden een 
verantwoordelijkheid binnen het totale bedrijf. Daarnaast kan profiteer je 
van de trainingen en experts op het SOL platform. Jij bepaald welke 
training je wilt inzetten voor je eigen mensen. 

Daarnaast ontvang je 25% 
korting op alle trainingen op het 
platform SOL die jij aanbiedt aan 
jouw medewerkers. 
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Ben je nieuwsgierig naar de 
trainingen die al zijn ontwikkeld 
op SOL? Bekijk ze hieronder. 

Jij bepaald welke trainingen jij in 
je eigen omgeving wilt laten zien. 
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Thema onderwerp Thema onderwerp

Persoonlijke 
effectiviteit leergang persoonlijke effectiviteit Leiderschap situationeel leidinggeven

doelen stellen en prioriteren dienend leiderschap

werken vanuit flow invloed en betrokkenheid

inbox en hoofd leeg eigenaarschap

168 uur model, dag-, weekplanning) omgaan met conflicten

effectief werken in 5 stappen 7-habits Covey

Communicatie Roos van Leary Management intrinsiek motiveren

verbindende communicatie delegeren

verbinding (rapport) maken vaart maken in 90 dagen

feedback geven en -ontvangen onderhandelen

empatisch luisteren Teams intervisie/feedback

Marketing klantwaarde propositie coachen vanuit GROW

fans maken van je klanten teamdoelen realiseren

inbound- vs outbound marketing teamontwikkeling

content marketing Kernkwadrant Offman

Commercie verkooptechnieken (basis) Ondernemen doelen en jaarplanning

verkooptechnieken (expert) competentie management

gastblijheid en klantvriendelijkheid Business Model Canvas



„Laat je inspireren door  klanten” 
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“Wij maken gebruik van de Learning & 
Development Specialist. Die helpt ons 
bij het optimaliseren van het 
leerproces en doorvoeren van de 
verandering op de werkvloer. Het leren 
en ontwikkelen levert nu naast kennis 
en kunde ook echt rendement op 
binnen ons bedrijf.” 
   
Luuk Haegens 
 
Management 
 Kompasgroep.  

“Het is voor ons bittere noodzaak om 
zelf een bedrijfsschool te ontwikkelen. 
Bijna alle branchegerelateerde 
opleidingen zijn verdwenen en onze 
expertise is zo specifiek, dat we 
hiervoor zelf e-learnings ontwikkelen. 
Nu beschikken we over de juiste 
didactische kennis en liften mee op 
het SOL platform.” 
   
Ron van Rijbroek 

Vloerenbedrijf 
van Rijbroek 



Samengevat: 

• een unieke kans om je eigen online bedrijfsschool neer te zetten. 

• ontwikkel opleidingen die aansluiten bij jouw bedrijf, afgestemd op 
de leerbehoefte van jouw mensen en ontwikkelingen in de branche. 

• je hebt direct de beschikking over een eigen online leeromgeving. 

• je krijgt direct de beschikking over goede trainingen en experts. 

• een supportteam kan je ondersteunen en staat voor jou klaar. 
Ondersteuning op didactisch vlak, op leren en ontwikkel vlak en 
voor het bouwen van de online trainingen 

• je bepaalt zelf wie welke training mag volgen, kunt perfect de 
leerprestaties monitoren en creëert zo een leercultuur. 

• het abonnement is direct opzegbaar. 

• de techniek, plugins, onderhoud en licenties zijn voor je geregeld. 

• met je eigen online bedrijfsschool trek je vakmensen aan, leidt je 
vakmensen op en verhoog je de prestaties op de werkvloer.  

Een hoger leerrendement voor 
jouw medewerkers. Je bedrijf 

klaarstomen voor de toekomst. 

Samen online leren. 
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