
OPLEIDING.NL ZAKELIJK. 
Het all-in platform van de beste 
opleiders, voor de beste werkgevers. 



Met de zakelijke variant van Opleiding.nl neemt 

u alle complexiteit rondom de ontwikkeling van 

uw medewerkers weg!

Om werkenden en werkzoekenden te helpen bij hun 
keuze voor een opleiding of training, hebben de groot-
ste opleiders van Nederland Opleiding.nl opgericht. 
Een soort Booking.com of Funda.nl, maar dan voor 
opleidingen en trainingen. Opleiding.nl biedt voor u 
als werkgever ook unieke oplossingen! Zo kunnen we 
voor uw organisatie binnen twee weken een eigen 
leer- en ontwikkelplatform samenstellen. En kiest u 
voor ons All You Can Learn abonnement, dan kunnen 
uw medewerkers zelfs onbeperkt leren, tegen een vast 

bedrag per jaar.

DE VOORDELEN VAN OPLEIDING.NL
Bestaande leerplatformen zijn vaak ontwikkeld  
door partijen die zelf geen opleidingservaring  
hebben. Opleiding.nl is een initiatief van de grootste 
opleidings- en trainingsinstituten van Nederland zelf. 
Dit betekent dat u verzekerd bent van de volgende 
voordelen:

De beste kwaliteit: alle aangesloten opleiders behoren 
tot de top in hun segment
One- stop-shop: één adres met alle, voor uw organi- 
satie relevante, kwaliteitsopleidingen en -trainingen
Maatwerk: het leerportaal wordt volledig op maat voor 
uw organisatie ingericht 
Ontzorging: inclusief complete procesmatige en 
administratieve afhandeling
Brede expertise: advies en ondersteuning bij 
L&D-vraagstukken
Effectief en efficiënt platform: klantvriendelijk en 
gemakkelijk te implementeren  
Binnen twee weken starten: de mobiliteit van uw  
medewerkers (instroom, doorstroom en uitstroom) is  
actueler dan ooit. Daarom kunnen wij ervoor zorgen 
dat uw eigen Opleiding.nl leer- en ontwikkelplatform 
binnen twee weken up & running is
Nieuw: het All You Can Learn abonnement
Naast Opleiding.nl Basis kunt u ook kiezen voor ons 
unieke All You Can Learn abonnement. Daarmee biedt 
u uw medewerkers de mogelijkheid om onbeperkt te 
leren en te trainen, tegen een vast bedrag per jaar.



KIES VOOR OPLEIDING.NL BASIS 
OF OPLEIDING.NL ALL YOU CAN LEARN
U kunt op twee manieren gebruikmaken van 
Opleiding.nl. De basisvorm biedt u al tal van voor-
delen. Maar u kunt dit ook aanvullen met ons All 
You Can Learn abonnement. Daarmee kunnen al 
uw medewerkers tegen een vast bedrag per jaar 
onbeperkt profiteren van het totale leeraanbod 
van alle aangesloten opleiders.

Opleiding.nl Basis
Ontzorging L&D werkzaamheden
Klantspecifiek leer- en ontwikkelportaal
Afgestemde catalogus met alleen relevante titels
Leer- en ontwikkelpaden
Klanteigen studieovereenkomsten
One-stop-shop
24/7 persoonlijke ondersteuning
Complete administratieve ontzorging

Opleiding.nl All You Can Learn
Partnermodel op basis van All You Can Learn abonnement
Vast bedrag per medewerker per jaar
Onbeperkt leren voor alle medewerkers, zonder drempels
Onbeperkte keuze uit het opleidingsaanbod van alle 
opleiders achter Opleiding.nl
Full service dienstverlening met een vast accountteam

RELEVANTE OPLOSSINGEN
VOOR IEDERE ORGANISATIE 
De opleiders achter Opleiding.nl werken voor het 
overgrote deel van werkgevend Nederland. De vragen 
die op dit moment bij onze opdrachtgevers spelen 
hebben we onderverdeeld in vier thema’s. Voor al deze 
vragen biedt Opleiding.nl een oplossing. Spelen een of 
meerdere van deze thema’s ook binnen uw organisatie 
een rol? Dan is Opleiding.nl ook voor u de ideale L&D 
partner.

Instroom
Hoe verbeteren we onze Employer Branding en 
worden we dus aantrekkelijker op de arbeidsmarkt?
Hoe kunnen we onze vacatures sneller en beter invul-
len? Hoe spreken we de doelgroep aan die zich een 
leven lang wil blijven ontwikkelen?

Doorstroom
Hoe zorgen we voor een toename in creativiteit, inno-
vatie en veranderkracht? Hoe krijgen we de 
motivatie bij medewerkers omhoog? Wat leidt 
tot een hogere medewerkers-tevredenheid? 
Hoe krijgen we onze medewerkers breder inzet-
baar in de organisatie?

Uitstroom
Hoe kunnen we medewerkers die uit moeten stromen 
helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?
Hoe kunnen we voldoen aan de richtlijnen van de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB)?

Kostenverlaging
Hoe realiseren we een besparing en een beter 
resultaat op recruitment? Op welke manier kunnen we 
besparen op het operationele L&D proces? Hoe krijgen 
we de kosten van verzuim en ongewenst verloop naar 
beneden? Hoe kunnen we besparen op transitiever- 
goedingen en outplacementkosten?



WAAR KAN OPLEIDING.NL IN BIJDRAGEN 
VOOR UW ORGANISATIE?

1. Goed werkgeverschap
Als werkgever wil je aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
werknemers en ook interessant blijven voor huidige 
medewerkers. Aangezien veel mensen ‘ontwikkelen’ 
een belangrijk aspect vinden, is het als werkgever 
een toegevoegde waarde als je in deze behoefte kunt 
voorzien. Het bieden van opleidingsmogelijkheden 
kan ook zeer relevant zijn bij doorstroom en eventueel 
verlaten van de organisatie. Op deze manier kun je als 
werkgever deze mensen met voldoende waarde ‘aflev-
eren’ op de arbeidsmarkt.

2. Ontwikkelen van een goede leercultuur
Uit onderzoek blijkt dat 41% van de werkende Neder-
landers door de lockdown is gaan inzien hoe belan-
grijk het is te blijven leren en hoe belangrijk het voor 
een organisatie is dat medewerkers blijven leren. Maar 
waar begin je met zoeken naar de juiste opleiding? 
26% weet niet waar te beginnen. Bied als organisatie 
opleidingsmogelijkheden daarom zo overzichtelijk en 
laagdrempelig mogelijk aan. Inclusief geïntegreerde 
leerlijnen. Met de zakelijke oplossingen van Opleiding.
nl is dit heel eenvoudig.

3. Verandering van rollen en taken
Alleen al door de digitalisering zullen veel beroepen 
vervallen en zullen er nieuwe beroepen gaan ont- 
staan. Dit zal niet alleen effect hebben op mede- 
werkers, maar ook op organisaties: u moet misschien 
nieuwe markten gaan betreden of nieuwe diensten 
gaan aanbieden. Dit vraagt om een andere inzetbaar- 
heid van mensen binnen de organisatie: omscholing. 
Met Opleiding.nl biedt u een totaalpakket van  
opleidingen en trainingen, inclusief persoonlijk advies.

4. Verlagen van de kosten
Veel organisaties zien op dit moment een verlaging 
van de omzet, waardoor er bespaard moet worden. 
Ook L&D budgetten zullen efficiënter en effectiever 
ingezet moeten worden. Met Opleiding.nl houdt u op-
timaal een vinger aan de pols: omdat uw medewerkers 
alleen bij de beste opleiders leren, bent u verzekerd 
van de hoogst mogelijke leeropbrengst (effectiever). 
En met het All You Can Learn abonnement weet u 
precies waar u aan toe bent: uw medewerkers leren 
onbeperkt voor een vast bedrag per jaar (efficiënter). 



BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?
Wilt u meer weten over de zakelijke oplossingen van Opleiding.nl? Bent u benieuwd 
welke variant het beste bij u past? Wilt u inzicht in de kosten en opbrengsten voor 
uw organisatie? Vraag dan snel een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan met een 

van onze accountmanagers. Dat kan via zakelijk@opleiding.nl of 035 750 61 21. 
Voor meer informatie kijkt u op www.opleiding.nl/zakelijk.


