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SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt SkillsTown 
bedrijven, organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen met de continu 
veranderende wereld om hen heen. In de vorm van honderden online trainingen die in 
verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op nieuwe én eigen manieren 
van leren in elke levensfase van organisatie en medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, 
verandervermogen te stimuleren en bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Haal het beste uit je collega’s
Met ons online leerplatform

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

de personalisatie krijgen medewerkers echt het gevoel 
dat ze in jouw eigen organisatie aan het leren zijn.”

Raquel Vos, Bedrijfstrainer bij 
Goossens wonen en slapen
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Visie op leren

Het is onze ambitie om bij te dragen aan een continue ontwikkeling van mens en organisatie. 
Om bedrijven, organisaties en medewerkers in staat te stellen mee te bewegen met de continu 
veranderende wereld om hen heen. Zelf zetten we daarom ook in op ontwikkeling en blijvend 
innoveren. Het uitgangspunt daarbij is steeds: 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
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De voordelen
van online leren

Wist je dat

 � online trainingen 24/7 en overal beschikbaar zijn?

 � online leren gemiddeld voor een kostenbesparing van 40 tot 60% zorgt ten opzichte van 
klassikaal opleiden? (bron: GeoLearing)

 � online opleiden zorgt voor meer werkplezier, meer betrokkenheid en een hogere 
arbeidsproductiviteit? (bron: van der Giesen)

 � opleiding en ontwikkeling door 89% van de hoogopgeleide medewerkers als belangrijk wordt 
geacht? (bron: Edubookers)

 � online leren 40 tot 60% minder tijd in beslag neemt dan klassikaal opleiden?  
(bron: Brandon Hall)
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In onze online academie vind je meer dan 1000 leeroplossingen en medewerkers kunnen zelf kiezen 
welke leervorm het beste bij hen past. Iedere maand zijn er nieuwe trainingen beschikbaar en met 
behulp van een persoonlijk LMS kun je monitoren en bijsturen. 

Deze video geeft je een indruk van de verschillende leervormen in ons platform.

E-learning

WE-learning

Wil jij op je gemak alles leren over een onderwerp? Dan zijn deze interactieve e-learning modules 
geschikt voor jou. Je maakt oefeningen, bekijkt video’s en leert van voorbeelden uit de praktijk.

Vind jij het fijn om samen met een collega te leren? Deze web-based e-learning modules kun je goed 
in groepsverband, maar ook zeker individueel volgen. Deze cursussen zijn gebaseerd op  
social learning en geven de mogelijkheid om samen met anderen te leren.

De leervormen
die wij bieden

https://vimeo.com/183649571
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Podcasts

Weten welke skills jij al bezit? Met deze scans krijg je inzicht in je eigen vaardigheden. Door 
de stellingen te beantwoorden, kom je erachter waar jouw talenten liggen. Zo wordt het nog 
gemakkelijker om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven.

Wil jij op een praktische manier je communicatieve skills verbeteren? In deze leervorm worden er 
realistische werksituaties getoond waarop jij moet reageren met behulp van een video. Zo leer je op 
een actieve en praktische manier omgaan met moeilijke communicatievraagstukken.

We maken leren graag makkelijk en toegankelijk. Met onze learning podcasts kun je ook onderweg 
of tijdens het werk aan je persoonlijke ontwikkeling werken. De podcasts zijn namelijk overal en op 
elk moment te beluisteren. Zo kun je op een laagdrempelige manier aan de slag met mindfulness, 
motivatie, of persoonlijk leiderschap.

Essentials

Supersnel belangrijke kennis opdoen? Volg een van deze micro-cursussen. Binnen enkele minuten 
leer je de essentie van een bepaald onderwerp. Essentials kunnen tekst, video’s, links, bestanden, 
een toets en contactgegevens van experts bevatten.

Persoonlijke scans

Video feedback Pro

Webinars

Alles weten over actuele onderwerpen? In deze live uitzendingen vertelt een expert je binnen een 
half uur alle belangrijke highlights. Het handige is: ze zijn live te volgen én later terug te kijken.
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Wij vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen kiezen wat ze willen leren. Daarom vind je 
in onze academie meer dan 1000 trainingen. Denk aan onderwerpen zoals taal, communiceren, 
samenwerken, presenteren en time management. Maar ook een uitgebreid aanbod aan branche 
specifieke cursussen voor retailmedewerkers, leraren, logistiek medewerkers, gemeentewerkers, 
jeugdzorgwerkers en zorgprofessionals.

Meer dan 1000 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
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Zelf gemaakt

In onze online academie kunnen organisaties gemakkelijk eigen content maken en beschikbaar 
stellen. Bijvoorbeeld voor bedrijfsspecifieke informatie zoals bepaalde protocollen of onboarding 
voor nieuwe collega’s.

 
Of gezamenlijk gemaakt

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze didactische kennis en de content samen vorm 
te geven. De content wordt dan op maat gemaakt, waarbij jullie de inhoud aanleveren en wij die 
inhoud didactisch vormgeven.

Eigen content

“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
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Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarom denken we graag met jullie mee over de 
implementatie en het ook daadwerkelijk gebruik van de online leeromgeving. Onze implementatie 
consultants kijken samen met jouw organisatie welke leerdoelen er zijn en hoe wij gedurende de 
hele samenwerking hierbij kunnen blijven ondersteunen om die doelen te behalen.

Hoe doen we dit samen?

Doelstelling

Opzet academie

Implementatie academie

Lancering academie

Borging academie

1

2

3

4

5
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en vele anderen...

Honderden organisaties
gingen je voor
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Referenties

Net als wijzelf zijn onze klanten ook helemaal overtuigd van onze diensten! Benieuwd waarom? In 
deze video’s vertellen klanten zelf hoe zij de diensten van SkillsTown inzetten en waarom ze hier zo 
blij van worden.

https://youtu.be/DhRTG3sQiW0
https://youtu.be/DhRTG3sQiW0
https://youtu.be/hL4ZDSr_Lgw
https://youtu.be/hL4ZDSr_Lgw
https://youtu.be/Yr43BWdp32Q
https://youtu.be/Yr43BWdp32Q
https://youtu.be/xVNjk_h3K10
https://youtu.be/xVNjk_h3K10
https://youtu.be/XCiYRVH4cT0
https://youtu.be/XCiYRVH4cT0

