
Today is a 
good day to
get your crew 
excited about learning.

13 best practices van onze klanten



Inleiding.
Het is goed om als organisatie je medewerkers de 

mogelijkheid te geven om zich te blijven ontwikkelen. Maar 

daarmee ben je er nog niet: vervolgens moet je ervoor 

zorgen dat ze de trainingsprogramma’s die je aanbiedt ook 

daadwerkelijk gaan gebruiken. En dat ze dat blijven doen. Bij 

GoodHabitz weten we als geen ander dat het aanbieden van 

bijscholingsmogelijkheden alléén niet genoeg is. Medewerkers 

moeten worden aangemoedigd om iets met dat aanbod te 

doen. Dat is een van de redenen waarom we naast onze online 

trainingen ook hoogwaardige ondersteuning en coaching 

verzorgen.

Ons team van coaches ondersteunt onze klanten bij de 

implementatie van onze online trainingen. Ze houden de 

resultaten van medewerkers in de gaten en inspireren en 

helpen hun contactpersonen bij het opzetten van evenementen 

en campagnes.

Om jullie als organisatie op weg te helpen, zijn we langs 

gegaan bij een aantal klanten en hebben we hun best practices 

opgetekend: benaderingen waarmee je medewerkers zover 

krijgt dat ze zelf weer willen gaan leren. Lees de verhalen en 

doe er je voordeel mee in je eigen organisatie!



Inhoud. 
1  Maak leren weer leuk – en hou het leuk.

2  Zorg voor meer werkplezier.

3  Bevorder persoonlijke ontwikkeling.

4  Laat zien dat je een uitstekende werkgever bent.

5  Focus op duurzame inzetbaarheid.

6  Boek vooruitgang met blended learning.

7  Verbeter de interne mobiliteit en je loopbaanmanagement.

8  Creëer bewustzijn en verbeter relevante basisvaardigheden.

9  Vergroot de effectiviteit van leren op het werk.

10  Laat je medewerkers altijd en overal leren.

11  Til je onboarding naar een hoger plan.

12  Maak je medewerkers digitaal vaardiger.

13  Zet in op sterkere competenties.



Maak leren weer leuk – 
en hou het leuk.
We associëren leren niet meer met muffe klaslokalen, zeker 

niet als het gaat om bijscholing op het werk. Toch kunnen 

medewerkers zich ongemakkelijk voelen als ze te horen 

krijgen dat ze aan hun persoonlijke ontwikkeling ‘moeten’ 

werken. Hoe motiveer je ze en laat je ze zien dat leren nog 

steeds leuk is – ook al zijn ze allang van school? Volg het 

voorbeeld van deze organisaties, die het voor elkaar kregen 

met hulp van onze coaches en door de juiste boodschap op 

een pakkende manier over te brengen.  

01.



Goed voorbeeld ...

Zorgaanbieder Vivent heeft het eigen managementteam 

aangespoord om te gaan bloggen en vloggen over de 

kernwaarden van de organisatie: gastvrijheid, werkplezier, 

aandacht en eigenaarschap. Om de managers van Vivent 

te inspireren, stelde GoodHabitz voor dat ze om de drie 

maanden één relevante online training zouden volgen. 

Het gevolg? Mensen werden zich meer bewust van de 

opleidingsmogelijkheden in de organisatie. Het resultaat? 

De verwachtingen van het principe van ‘goed voorbeeld 

doet goed volgen’ zijn hooggespannen en Vivent vertrouwt 

erop dat het aantal medewerkers dat trainingen volgt, snel 

toeneemt.

Tegeltjeswijsheid.

De Voskamp Groep bezit en exploiteert een keten van 

groothandels voor bouw, industrie en beveiliging. Op 

initiatief van het managementteam is vitaliteit in het bedrijf 

prominent op de kaart gezet. De directeur van de Voskamp 

Groep, Frank Heidanus, heeft zijn medewerkers aangespoord 

om aan hun conditie te werken en de online training 

‘Vitaliteit’ te volgen. Hij gebruikte hiervoor een mooie 

tegeltjeswijsheid: “Leven is als fietsen. Om je evenwicht te 

bewaren, moet je in beweging blijven.”



Zorg voor meer 
werkplezier.
Natuurlijk is het van belang dat leren leuk is. Maar dat geldt 

ook voor werken! Als je ervoor zorgt dat medewerkers plezier 

hebben in hun taken en energie krijgen van wat ze doen, daalt 

het verzuim vanzelf. En, niet onbelangrijk: de productiviteit 

stijgt. Bij Philadelphia, een zorginstelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking, weten ze hoe belangrijk het is dat 

medewerkers tevreden zijn met hun job. Daarom gebruiken 

ze de trainingen van GoodHabitz om het werkplezier te 

vergroten.
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Boost.
Philadelphia heeft veel aandacht voor het ‘geluk en welzijn’ van 

het personeel. Om dit extra te benadrukken, heeft de organisatie 

een folder uitgedeeld waarin medewerkers kunnen lezen over 

de mogelijkheden om hun geluk en welzijn op het werk te 

verbeteren. Zo kunnen ze leuke zelftests doen, met een coach 

praten, of een relevante training van GoodHabitz volgen. Het 

doel van dit alles? Medewerkers bewuster maken van het belang 

van werkplezier en laten zien hoe ze dat plezier een ‘boost’ 

kunnen geven.



Vele wegen naar geluk.
Een aantal teamleden van Philadelphia heeft de rol van 

‘zorgfunctionaris’ op zich genomen. Deze zorgfunctionarissen 

houden de aandacht gericht op het geluk en de tevredenheid van 

medewerkers. 

Om dit te bereiken, hebben ze gezamenlijke ‘inspiratiedagen’ 

waarop ze kunnen deelnemen aan allerlei workshops. Hun 

nieuw opgedane kennis en inspiratie gebruiken ze vervolgens 

om hun teams te stimuleren. Een van de workshops tijdens die 

inspiratiedagen werd geleid door GoodHabitz. We legden onder 

andere uit hoe online trainingen het geluk en de tevredenheid van 

medewerkers kunnen vergroten. Een van onze coaches doorliep 

met de zorgfunctionarissen een deel van de WorkOut van de 

training ‘Optimisme voor beginners’, om te laten zien hoe leuk 

en eenvoudig het is om met je team in gesprek te gaan: een kort 

filmpje bekijken en een citaat bespreken doen wonderen. Als je 

van gedachten wisselt en ideeën bespreekt, zorgt dat vanzelf 

voor verbinding tussen mensen. Het leidt ook vaak tot wederzijds 

begrip. Ook hebben we laten zien dat een terugkomsessie na 

afronding van de training, of als onderdeel ervan, iedereen de 

kans geeft om te bespreken wat ze hebben geleerd, en om hun 

inzichten te delen. Niks is effectiever dan samen leren!



Bevorder persoonlijke 
ontwikkeling.
Voortdurende persoonlijke ontwikkeling is goed voor 

iedereen, zowel thuis als op het werk. Werkgevers 

spelen een cruciale rol in de persoonlijke groei van hun 

medewerkers, maar veel medewerkers zijn niet op de 

hoogte van de trainingsprogramma’s die hun werkgever 

aanbiedt. Het is zelfs zo dat sommige beroepsgroepen 

helemaal nooit met trainingsprogramma’s of cursussen 

in aanraking komen. Lager geschoold personeel heeft 

bovendien andere behoeften dan hoogopgeleide 

medewerkers, dus hoe bied je iedereen wat hij nodig heeft? 

Metaalleverancier MCB en advies- en ingenieursbureau 

Movares hebben allebei mooie manieren gevonden om de 

trainingen van GoodHabitz te implementeren.
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Ambassadeurs in het magazijn.

Met het oog op de implementatie van de GoodHabitz-

trainingen werden de Raad van Bestuur en het management 

van MCB uitgenodigd voor een ‘launch party’. Na een 

inleidend praatje werd iedereen gevraagd in te loggen op 

de e-campus van de organisatie en een kijkje te nemen in 

de trainingsbibliotheek van GoodHabitz. Deze top-down 

aanpak heeft behoorlijk goed gewerkt, aangezien de hogere 

managers hun enthousiasme later hebben weten over te 

brengen op hun teams. Wat nog mooier is, is dat MCB 

zelfs zijn fabrieksmedewerkers heeft meegekregen. De 

mensen op de werkvloer kregen de kans om hun digitale 

vaardigheden te verbeteren met behulp van GoodHabitz-

trainingen. Door deze specifieke groep kennis te laten maken 

met werken op de computer, extra aandacht te schenken aan 

hun behoeftes en de juiste vragen te stellen, wist MCB hun 

scepsis snel weg te nemen. Sowieso heeft de MCB-e-campus 

medewerkers een andere kijk op leren gegeven: veel van hen 

zien nu het nut van het opdoen van nieuwe vaardigheden. 

En dankzij de gebruiksvriendelijke, eigentijdse trainingen 

van GoodHabitz ligt de drempel heel laag. Sommige 

magazijnmedewerkers waren zelfs zo enthousiast over de 

nieuwe trainingsmogelijkheden dat ze heuse ambassadeurs 

voor online leren zijn geworden. Zo blijkt maar weer dat de 

basisvaardigheden die in de online trainingen van GoodHabitz 

aan bod komen, geschikt zijn voor iedere medewerker, 

ongeacht sector of organisatielaag.



Opstapje.
Movares heeft een manier gevonden om ook hoogopgeleide 

medewerkers te motiveren om nieuwe vaardigheden op 

te doen. En ook nog op een voordelige manier. Zodra een 

medewerker weet (of denkt te weten) hoe hij of zij zich verder 

wil ontwikkelen, zet Movares de trainingen van GoodHabitz in 

ter oriëntatie, om te bekijken of het onderwerp echt aansluit 

bij de interesses van de medewerker én of er inderdaad 

voldoende motivatie is. Pas als de medewerker de training van 

GoodHabitz heeft afgerond, besluit Movares of het de moeite 

waard is om te investeren in een (dure) klassikale opleiding. 

Je zou kunnen zeggen dat GoodHabitz een opstapje is: onze 

online trainingen leggen de basis voor verdere verdieping, 

maar alleen als die volgende stap ook echt zin heeft.



Laat zien dat je een 
uitstekende werkgever 
bent.
Toekomstige werknemers hechten veel belang aan 

persoonlijke ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 85% 

van de medewerkers een werkgever wil die persoonlijke 

groei stimuleert. Het is belangrijk om daar rekening mee te 

houden en passende maatregelen te nemen. En daarmee 

bedoelen we meer dan alleen het implementeren van een 

online trainingsaanbod. Het is een doorlopend proces 

waaraan je voortdurend aandacht moet besteden. Bij QuaRijn, 

een organisatie voor ouderenzorg, speelt GoodHabitz een 

belangrijke rol bij de werving van nieuwe personeelsleden. En 

voedingsproducent Hero gebruikt onze online trainingen om 

de medewerkerstevredenheid steeds verder te verbeteren.
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Leren als secundaire arbeidsvoorwaarde.
In vacatures vermeldt QuaRijn altijd dat ze een contract 

hebben met GoodHabitz, zodat potentiële medewerkers 

weten dat het bedrijf belang hecht aan persoonlijke 

ontwikkeling. Wie wil er nu niet werken voor een organisatie 

die investeert in de persoonlijke groei van medewerkers? 

Tevredenheid troef.
Bij Hero wordt het management aangespoord om 

elk kwartaal deel te nemen aan sessies over leren en 

persoonlijke ontwikkeling. Een van de dingen die ze bij 

dergelijke bijeenkomsten doen, is GoodHabitz WorkOuts 

doorlopen. Vervolgens kunnen de managers alles wat ze 

in de sessies hebben geleerd, gebruiken om hun team te 

inspireren. Coachingsessies met collega’s, ondersteund 

door GoodHabitz-trainingen, zijn een andere manier waarop 

Hero medewerkers een ‘upgrade’ biedt. En met succes: 

de tevredenheid van medewerkers over hun persoonlijke 

ontwikkeling is aanzienlijk gestegen.

 



Focus op duurzame 
inzetbaarheid.
Werkgevers die gezondheid, betrokkenheid en persoonlijke 

ontwikkeling serieus nemen, hebben daar ook serieus 

baat bij. De pensioenleeftijd gaat omhoog en organisaties 

worden steeds flexibeler. Daarom moeten medewerkers 

beseffen dat hun functieomschrijving in de toekomst kan 

veranderen. Bij het St. Antonius Ziekenhuis hebben ze het 

concept van duurzame inzetbaarheid omarmd, daarbij 

gesteund door GoodHabitz!
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Energie!
Het St. Antonius Ziekenhuis is bezig met een project om de 

vitaliteit van medewerkers te bevorderen, ze te motiveren 

en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Het ziekenhuis 

wil dat zowel medewerkers als managers hun carrière, 

hun gezondheid en hun persoonlijke ontwikkeling zelf 

in handen nemen. In het kader van het project heeft het 

ziekenhuis de Antonius Academie gelanceerd: een digitaal 

leerplatform dat deze specifieke thema’s van balans tussen 

werk en privé, gezondheid en persoonlijke groei koppelt 

aan relevante GoodHabitz-trainingen. Denk aan titels als 

‘Vitaliteit’, ‘Doen waar je blij van wordt’ en diverse trainingen 

over timemanagement. Medewerkers die zich hebben 

ingeschreven voor het project leggen een verkennende 

test af en stellen een persoonlijk actieplan op. Steeds meer 

werknemers volgen nu de online trainingen en ontwikkelen 

zich geleidelijk tot ambassadeurs van een actieve levensstijl 

en een dynamische loopbaan.



Praten.
Duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend concept dat 

nogal vaag kan lijken. Voor werkgevers is het belangrijk 

om het gesprek hierover gaande te houden. Bij DAF Trucks 

hebben ze de ‘Praatkaart’ geïntroduceerd. De Praatkaart 

richt zich op zes thema’s: organisatie, werk, betrokkenheid, 

gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en werk-privébalans. 

Op basis van deze thema’s stelt de werkgever vragen 

als: Ben je tevreden over je arbeidsvoorwaarden? Hoe 

wil je je ontwikkelen? Wat motiveert je, en waar krijg je 

energie van? Ben je gespannen? Is je werkdruk niet te 

hoog? De antwoorden leggen mogelijke struikelblokken en 

verbeterpunten van de medewerker bloot. De medewerker 

kan daar vervolgens aan werken met geschikte GoodHabitz-

trainingen. Populaire trainingen bij DAF zijn ‘Doen waar je 

blij van wordt’, ‘Test jezelf’ en ‘Het 80/20-principe (meer 

bereiken in minder tijd)’. Na afronding van een training 

bespreekt de medewerker met zijn leidinggevende hoe hij 

wat hij geleerd heeft in de praktijk kan brengen.
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Boek vooruitgang met 
blended learning.
Met de juiste aanpak kunnen online leren en andere 

leermethoden elkaar uitstekend versterken. Door online 

trainingen te combineren met klassikaal leren, hou je je 

medewerkers betrokken bij de doelen van de organisatie. Bij 

KLM, PostNL en Kuehne + Nagel weten ze goed hoe dat in zijn 

werk gaat.
 



Blended Learning.
Tien ploegleiders van KLM hebben een tweedaagse klassikale 

workshop over ‘de basis van leiderschap’ afgerond. In de twee 

weken tussen de eerste en de tweede dag van de workshop 

werden de deelnemers uitgenodigd om relevante GoodHabitz-

trainingen te volgen als aanvulling op hun klassikale training. 

Deze aanpak verhoogde de effectiviteit van het project als 

geheel: de ploegleiders werden op diverse vlakken geprikkeld, 

waardoor ze zich meer betrokken gingen voelen bij het 

opleidingsprogramma. 

Soepele verandering.
Managers bij de Nederlandse post- en pakketdienst 

PostNL bevinden zich in een overgangsfase. Eerst waren 

ze teamleiders, maar nu worden ze omgeschoold tot 

teamcoaches. Om die verandering in goede banen te leiden, 

is PostNL een samenwerking aangegaan met GoodHabitz en 

Icoon Training & Coaching. Icoon gebruikt materiaal van de 

online trainingen van GoodHabitz voor hun klassikale sessies. 

Het doel? De nieuwe teamcoaches bijbrengen hoe ze hun 

team kunnen inspireren, zodat ze niet zoveel meer zelf hoeven 

te regelen. En het werkt: deelnemers zijn enthousiast over 

grote veranderingen die normaal gesproken op weerstand 

stuiten, en de werkgever is ook erg tevreden. 



GoodHabitz als inspiratie.
Het leiderschapsprogramma van Kuehne + Nagel heet ‘KN 

Boost.’ Voor de opfrisdagen van dit programma gebruikt het 

bedrijf online trainingen van GoodHabitz ter inspiratie. En 

ook hun inspiratiesessies zelf zijn gebaseerd op de trainingen. 

Managers van Kuehne + Nagel hebben zo alle middelen tot 

hun beschikking om goede een-op-eengesprekken te kunnen 

voeren met hun teamleden over talentontwikkeling. Ze kunnen 

ze bijvoorbeeld gebruikmaken van GoodHabitz WorkOuts. De 

filmpjes en inspirerende citaten uit de WorkOuts creëren meer 

bewustzijn bij medewerkers, en dat maakt de weg vrij voor 

een goed gesprek.



Verbeter de interne 
mobiliteit en 
carrièremogelijkheden.
Onze carrières zijn dynamischer dan ooit. Daarom wordt 

er nu veel meer aandacht besteed aan loopbaancoaching 

en de mobiliteit van medewerkers. GoodHabitz levert 

daar een nuttige bijdrage aan. Denk bijvoorbeeld aan onze 

online trainingen over positieve psychologie: die bieden 

medewerkers de mogelijkheid om erachter te komen 

wat hun sterke kanten en talenten zijn. Op basis van een 

afgeronde training is het veel gemakkelijker om richting te 

geven aan evaluatiegesprekken, om loopbaanbegeleiding te 

bieden en om te zorgen voor goede outplacementtrajecten. 

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina maakt daarvoor onder 

andere gebruik van GoodHabitz. Hieronder lees je er 

meer over.
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Tijd voor mobiliteit.
FrieslandCampina is een dynamische coöperatie. Daarom 

heeft het bedrijf een eigen Recruitment & Mobility Centre, 

dat mensen ondersteunt in hun mobiliteitsprocessen. Er is 

een speciale website waarop medewerkers zelf GoodHabitz-

trainingen kunnen vinden, maar FrieslandCampina kan ook 

trainingen aanraden die relevant zijn voor de specifieke 

loopbaan van een medewerker. Personeelsleden die beginnen 

met een training krijgen de vraag of ze belangrijke punten en 

persoonlijke eye-openers van de training willen verzamelen. 

Die komen vervolgens aan bod tijdens een persoonlijke 

nabespreking. Het resultaat is dat outplacementbureaus zich 

niet zozeer hoeven te richten op het trainen van medewerkers, 

maar direct kunnen beginnen met persoonlijke coaching.



Creëer bewustzijn en 
verbeter relevante 
basisvaardigheden.
Voor sommige functies zijn nu eenmaal bepaalde 

basisvaardigheden nodig. Organisaties moeten zich houden 

aan wetten en regels en ook hun medewerkers krijgen 

daarmee te maken. Soms willen bedrijven daarom bewustzijn 

creëren over een bepaald thema. Uitvaartonderneming DELA, 

luchtvaartmaatschappij KLM en sociale-zekerheidsadviseur 

Robidus hebben hun medewerkers bijgespijkerd over 

informatiebeveiliging en lean management.
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Alert en bewust.
Bij DELA was de GoodHabitz-training ‘Informatiebeveiliging’ 

onderdeel van een campagne om medewerkers bewuster te 

maken van de veiligheid van gevoelige informatie. Behalve 

de training omvatte de campagne ook een e-mail met een 

boobytrap en een kwaadwillende ‘mystery guest’. De training 

was met name bedoeld om de kennis van alle medewerkers op 

te vijzelen. De WorkOut-opdracht van de training vormde een 

mooi aanknopingspunt voor DELA’s management om gewenst 

gedrag ten aanzien van informatiebeveiliging te bespreken. 

Bij DELA weet nu het voltallige personeel dat iedereen een 

potentieel doelwit is als het gaat om cyberaanvallen. Ze 

hebben vervolgens de juiste beschermingsmaatregelen 

genomen. Bovendien heeft de GoodHabitz-training de 

organisatie als geheel geholpen om hun informatie beter te 

beveiligen.



Lessen in lean.
De afdeling Operations van Robidus werkt grotendeels 

lean. De online training van GoodHabitz over dit onderwerp 

combineert de organisatie met klassikale lessen, om 

medewerkers via ‘blended learning’ kennis te laten maken met 

de methode. Het is een mooie manier om iedereen de basis 

van lean bij te brengen.

Allemaal agile.
KLM is een gigantische multinational. Met meer dan 30.000 

medewerkers uit verschillende landen en culturen valt het 

niet altijd mee om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

De online training ‘Scrum’ (beschikbaar in diverse talen) blijkt 

voor KLM een nuttige opleidings-tool. De training heeft echt 

geholpen om teams samen te brengen en om een omgeving 

te creëren waarin mensen met uiteenlopende achtergronden 

efficiënt kunnen samenwerken.



Vergroot de effectiviteit 
van leren op het werk.
Volgens het 70:20:10-leermodel, leren we 70% door 

persoonlijke ervaring, 20% via andere mensen en 10% op de 

klassieke manier. Leren op het werk is een goed voorbeeld: 

de eigen ervaring van medewerkers is het belangrijkste 

onderdeel, maar iedereen heeft van tijd tot tijd hulp van een 

expert nodig. Bij accountancy- en consultancybureau BDO 

gebruiken ze daar GoodHabitz voor.
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Study buddy’s.
BDO heeft een manier gevonden om online en offline leren 

perfect te combineren: ze zetten GoodHabitz-trainingen klaar 

als smaakmakers, ter voorbereiding op ‘klassikale’ sessies, 

én ze maken trainingen beschikbaar nadat medewerkers een 

workshop hebben afgerond. Binnen het 70:20:10-principe hoort 

het trainingsaanbod van GoodHabitz eigenlijk bij de 10 procent 

‘klassiek’ leren. Maar de trainingen worden ook gebruikt voor 

terugkomsessies, bijvoorbeeld om praktische opdrachten 

te bespreken, voor intervisie en voor gesprekken tussen 

medewerkers en hun manager. BDO heeft daarnaast een systeem 

met ‘study buddy’s’, waarbij minder ervaren medewerkers worden 

gekoppeld aan iemand die al weet hoe het reilt en zeilt in de 

organisatie. In dat opzicht maken de trainingen deel uit van de 

20 procent die mensen leren door met anderen te werken. De 

coaches van GoodHabitz stimuleren bovendien het management 

om de WorkOuts van GoodHabitz te gebruiken. WorkOuts maken 

het namelijk gemakkelijker om opdrachten te bedenken voor het 

team, die dan kunnen worden gebruikt als onderdeel van hun 

dagelijkse activiteiten. Op die manier passen de trainingen ook 

in de 70 procent die mensen leren door ervaring. De Microsoft 

Office-trainingen zijn daar bijvoorbeeld heel geschikt voor. Als 

een medewerker tegen een probleem aanloopt, kan hij meteen 

aan de slag om zijn of haar vaardigheden te verbeteren.



Twee vliegen in één klap.
Webinars zijn een ander belangrijk middel voor 

kennisoverdracht bij BDO. Deze tool vereist een specifieke 

set vaardigheden van medewerkers. Het trainingsaanbod 

van GoodHabitz bevat een aantal presentatietrainingen, 

zoals ‘No story, no glory’ en ‘Zet jezelf neer’, die hen 

helpen bij de voorbereiding. BDO slaat zo twee vliegen in 

één klap: medewerkers ontwikkelen niet alleen de kennis 

die ze nodig hebben, maar meteen ook de vaardigheden 

om die kennis te verspreiden.



Laat je medewerkers 
altijd en overal leren.
Niet iedereen zit elke dag van negen tot vijf op kantoor. Dat 

betekent dat niet iedereen altijd een computer ter beschikking 

heeft. Hoe maak je leren ook toegankelijk en de moeite waard 

voor mensen die niet aan een bureau werken? Internationale 

reisorganisatie TUI Group maakt gebruik van GoodHabitz 

om flexibele leermogelijkheden te creëren voor zowel hun 

grondpersoneel als cabin crew.
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Onbeperkte toegang, altijd en overal.
De piloten, de cabin crew en het grondpersoneel van TUI zijn 

natuurlijk weinig op kantoor. Hun onregelmatige werktijden 

vragen om flexibele leermogelijkheden. Met GoodHabitz 

kunnen deze mensen leren waar en wanneer ze maar willen, 

met onbeperkte toegang tot een trainingsaanbod van meer 

dan 120 trainingen (waar bovendien elke maand nieuwe 

trainingen aan worden toegevoegd).

 



Til je onboarding naar 
een hoger plan.
Als je nieuwe personeelsleden inwerkt, wil je ze vooral zo goed 

mogelijk voorbereiden op hun functie. De online trainingen 

van GoodHabitz zijn heel effectief in het onboardingproces. 

Nieuwe medewerkers kunnen zo op een inspirerende en 

laagdrempelige manier kennismaken met onderwerpen die je 

als werkgever belangrijk vindt. Met de Quickscans, quizzen 

en andere trainingsonderdelen kan je hun vaardigheden en 

kennis vervolgens beoordelen en krijg je meer inzicht in de 

punten die voor verbetering vatbaar zijn. Zorgaanbieder 

Vivent, detacheringsbedrijf USG en een vooraanstaand 

advocatenkantoor weten precies hoe dat werkt.
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Goed van start met een quiz.
GoodHabitz gaat een belangrijke rol spelen in het 

inwerkproces van Vivent. Met behulp van de onboarding-

app Appical wil het bedrijf startende medewerkers relevante 

trainingen aanraden en na twee maanden krijgen ze een quiz 

voorgeschoteld. Door het gebruik van GoodHabitz wil Vivent 

nieuw personeel op een eigentijdse en efficiënte manier laten 

kennismaken met een aantal basisvaardigheden.

Vaardig, goed voorbereid en startklaar.
Een gerenommeerd advocatenkantoor (dat graag anoniem wil 

blijven) heeft een traineeprogramma dat veel ‘high potentials’ 

aantrekt. Bij de aftrap van dit programma verzorgt GoodHabitz 

een workshop waarin deelnemers een Quickscan moeten 

invullen. De resultaten van die test worden gebruikt om 

trainingen aan te bevelen die aansluiten bij de leerbehoeften 

van deze nieuwe medewerkers. Natuurlijk ontbreekt het de 

nieuwe werknemers niet aan specialistische kennis, maar 

wat betreft hun soft skills kan GoodHabitz wel degelijk een 

bijdrage leveren aan een vliegende start van hun carrière.



Grondige voorbereiding.
Ook USG vindt het belangrijk om nieuwe medewerkers 

goed voor te bereiden op hun functie. Daarom worden alle 

nieuwe mensen uitgenodigd om een specifieke GoodHabitz-

training te volgen als ze bij het bedrijf aan de slag gaan. Het 

is een eenvoudige en inspirerende manier om een aantal 

basisvaardigheden onder de knie te krijgen die USG relevant 

vindt, zoals een elevator pitch geven of een sollicitatiegesprek 

voeren.
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Maak je medewerkers 
digitaal vaardiger.
Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers digitaal bijblijven in 

tijden van voortdurende technologische innovatie? En hoe 

motiveer je ze op zo’n manier dat ze hun digitale vaardigheden 

zélf up-to-date houden? De Gemeente Utrecht heeft een 

goede manier gevonden om dat voor elkaar te krijgen, en 

gebruikt daarvoor de online trainingen van GoodHabitz.

 



Aanscherpen van Office-vaardigheden.
De Gemeente Utrecht is erin geslaagd om meer dan 1000 

medewerkers een Microsoft Office-training te laten volgen 

uit het trainingsaanbod van GoodHabitz. Ze hebben een team 

van jonge, net afgestudeerde medewerkers aangetrokken, de 

zogenaamde ‘DigiHeroes’. Zij voeren een-op-eengesprekken 

met medewerkers om zo in te schatten hoe digitaal vaardig 

iedereen is. 

De voordelen van een informele aanpak.
Met de beoordeling van de ‘DigiHeroes’ op zak, kan de 

Gemeente relevante trainingen aanraden en waar nodig 

klassikale ondersteuning bieden. De informele aanpak heeft 

de Gemeente Utrecht echt geholpen om medewerkers warm 

te maken voor de inspanningen van de organisatie met het oog 

op verdere digitalisering.



Zet in op sterkere 
competenties.
Natuurlijk wil iedereen dat zijn medewerkers blijven 

werken aan hun competenties. GoodHabitz kan daar 

heel goed bij helpen. Intergamma, de overkoepelende 

organisatie van GAMMA en KARWEI, heeft een speciaal 

verbeteringsprogramma opgezet voor medewerkers waarbij 

GoodHabitz-trainingen worden ingezet om aan specifieke 

competenties te werken.
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Koester persoonlijke groei.
Bij Intergamma vormen de trainingen van GoodHabitz 

inmiddels een essentieel onderdeel van het 

trainingsprogramma van de organisatie. De training 

‘Onderhandelen’ wordt bijvoorbeeld gebruikt om medewerkers 

vaardiger te maken aan de onderhandelingstafel. Het 

GoodHabitz-aanbod is ook onderdeel van Intergamma’s 

‘Expert Network’-traject, waarbij projecten die live gaan, 

worden ondersteund door ‘experts’. Intergamma biedt 

diverse workshops aan om medewerkers voor te bereiden 

op die rol als expert, en die workshops hebben als basis een 

training van GoodHabitz. Begin 2018 heeft Intergamma een 

organisatiebrede feedbackworkshop gehouden. Die workshop 

is erg goed ontvangen, zo blijkt uit de GoodHabitz-rapporten 

uit Q1 en Q2.



Over GoodHabitz.

Bij GoodHabitz zien we het leven als één groot leerproces. Reden 

genoeg om die persoonlijke ontwikkeling inspirerend, eigentijds en 

laagdrempelig te maken. Voor iedereen. Leren is altijd leuker als de 

lesmethode aantrekkelijk is. Als je plezier hebt in wat je doet, voel je je 

beter, completer, slimmer en succesvoller. En dat is ook gunstig voor 

je werkgever. We willen niets liever dan een bijdrage leveren aan jouw 

leerproces, door de beste en leukste online trainingen aan te bieden die 

er zijn. 

We ontwikkelen die trainingen in-house met oneindig veel 

enthousiasme. Elke training heeft humor en is ontzettend 

gebruiksvriendelijk. GoodHabitz maakt leren gemakkelijk, geeft 

de student volledige controle, en doet er alles aan om organisaties 

optimaal te laten profiteren van de voordelen van online training. En 

dat alles voor een vaste, lage prijs. O, en we voegen elke maand nieuwe 

trainingen toe. Gratis en voor niks. 

GoodHabitz is sinds 2011 marktleider in Nederland en heeft meer dan 

700 trouwe klanten uit allerlei sectoren. Momenteel zijn we druk bezig 

om de rest van Europa te veroveren: je vindt ons inmiddels in Duitsland, 

Engeland, Frankrijk, Spanje, België en Italië. 

Meer weten? Ga naar goodhabitz.com.

http://goodhabitz.com

