Een innovatieve leeroplossing
voor organisaties met ambitie

Modulaire oplossing;

Duurzame

Veelzijdig

160+ succesvolle

altijd perfect passend

samenwerking

partnernetwerk

implementaties

Leren, ontwikkelen en
innoveren centraal

Duurzame samenwerking, groei en
doorontwikkeling

Wij geloven dat mensen die zich continu blijven

De oplossing sluit naadloos aan op de leer- en

ontwikkelen, zekerder zijn over zichzelf, gelukkiger

ontwikkelambities, maar ook het compliance

zijn en beter presteren in hun werk. Vanuit die

management van organisaties in een groot

hoedanigheid ontwikkelen wij een innovatieve leer-

aantal sectoren. Inmiddels kozen ruim 160

en ontwikkeloplossing, die inspeelt op zowel de

organisaties voor Infolearn omdat zij, naast een

praktische als strategische uitdagingen binnen het

toekomstgerichte oplossing, op zoek waren naar

domein leren en ontwikkelen, uiteraard inclusief

een veelzijdige partner, waarmee een duurzame

een efficiënte implementatie!

samenwerking, groei en doorontwikkeling zeker
wordt gesteld. Dat deze formule succesvol is blijkt

Met een enthousiast team van 35 ervaren

uit onze positieve samenwerking met organisaties

consultants, opleidingskundigen en ontwikkelaars

zoals UMC Utrecht, Teijin Aramid, ProRail,

hebben wij dé experts in huis, waarmee we op

Detailresult Groep, diverse zorginstellingen en

efficiënte wijze de oplossing implementeren.

gemeenten in Nederland en België.
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Van idee tot innovatie
Samen met ons eigen ontwikkelteam en het innovatienetwerk
(welke bestaat uit klanten én partners!) zijn we continu bezig
om de oplossing te verbeteren, zodat deze altijd up-to-date
en relevant is. Denk hierbij aan onboarding, vlootschouw en
gelaagdheid in competenties.

Heldere aanpak en efficiënte implementatie
Iedere implementatie wordt vanuit een helder projectplan
met een concrete scope gestart welke met een consultant van
Infolearn wordt opgesteld. Hierbij is de basis de visie op leren
en ontwikkelen, aangevuld met de daadwerkelijk op te leveren
functionaliteiten. Dit geldt als leidraad voor de gehele implementatie. Hierdoor kan er efficiënt (met diverse sprints!) en
doelgericht worden geïmplementeerd; wel zo handig!

Groot partnernetwerk
Omdat wij geloven in een totaaloplossing omtrent leren en
ontwikkelen, kennen wij een groot partnernetwerk. Denk hierbij aan GoodHabitz voor het trainen van de softskills, een LSP
koppeling met Edubookers, gamification samen met MadLogic,
zorggerelateerde content met ExpertCollege en partner in
leren leren in de gemeentewereld met SEP. Uiteraard kennen
we natuurlijk ook systeempartners zoals AFAS.
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