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E-LEARNING
HOE REGELT U TRAININGEN VOOR MEDEWERKERS OP VERSCHILLENDE WERKLOCATIES?
Medewerkers zijn steeds vaker op verschillende werklocaties aan het werk. Daarnaast werkt niet iedereen de
normale 40-urige werkweek. Voor het werk hoeft dat geen problemen op te leveren. Veel medewerkers vinden
het prettig dat ze meer flexibiliteit hebben gekregen. Echter kan het een hele uitdaging zijn om als werkgever een
training in te plannen. Hoe zorgt u ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment aanwezig zijn op de juiste
locatie? De keuze voor online leren kan dit proces vereenvoudigen.
WIST U DAT SLECHTS 1% VAN DE WERKWEEK BESTEED WORDT AAN TRAININGEN?
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers gemiddeld slechts 1% van werkweek besteden aan training en ontwikkeling. Dit
komt door meerdere factoren, waaronder timing, werkdruk en locatie. Wij hebben diverse onlinecursussen ontwikkeld
die het eenvoudiger maken om trainingen te kunnen volgen. Uw medewerkers kunnen deelnemen vanaf elke locatie, op
een voor hun geschikt tijdstip en op verschillende apparaten. Met de huidige e-learning technologieën, kan de inhoud op
een interactieve manier worden gepresenteerd.

In België en Nederland bieden wij diverse trainingen aan die uw organisatie helpen bij het voldoen aan de continue
veranderingen van technische normen en wet- en regelgeving. Daarnaast draagt een investering in training en
ontwikkeling bij aan de verhoging van de medewerkersbetrokkenheid.

CONTACT
HEEFT U NOG HULP NODIG BIJ HET KIEZEN VAN DE JUISTE TRAINING?
Wilt u meer weten over onze trainingsmogelijkheden? Of wilt u weten welke
training u moet kiezen? Stel uw vraag aan ons SGS Academy-team. Zij zijn
toegewijd bij het vinden van oplossingen voor trainingen en ontwikkelingen die
perfect aansluiten op uw behoeften. Of u nu een individu bent, deel uitmaakt
van een kleine tot middelgrote onderneming of verantwoordelijk bent voor
training en ontwikkeling in een nationale of internationale organisatie, ons team
heeft de kennis en ervaring om u te begeleiden en te helpen bij het vinden van
het beste programma voor uw professionele ontwikkeling.

www.sgs.be/academy
www.sgs.nl/academy
t +32 (0) 3 545 4864
t +31 (0) 88 214 3759
be.cbe.academy@sgs.com
nl.cbe.academy@sgs.com
www.sgs.com/linkedin
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VOORDELEN

TRAININGSNAAM

WEBLINKS

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN E-LEARNING VOOR DE MEDEWERKERS?

Introduction to Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP)

BE

NL

De medewerker:

ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System

BE

NL

• Krijgt een gepersonaliseerde leerervaring.

ISO 45001:2018 - Occupational Health & Safety Management System

BE

NL

• Heeft controle over wanneer en hoe het leren plaatsvindt.

FSSC 22000 v4.1 – Food Safety Systems Certification

BE

NL

• Kan zelf bepalen waar de training wordt gevolgd; onderweg, thuis
of op het werk.

Human Rights

BE

NL

IATF 16949:2016 – Automotive Quality Management System

BE

NL

• Kan zelf bepalen hoeveel tijd nodig is om de kennis tot zich te
nemen.

EU In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

BE

NL

EU Medical Device Regulation (MDR)

BE

NL

• Kan tijdens de duur van de training de stof opnieuw tot zich nemen.

EU regulations on Medical and In Vitro Diagnostic devices

BE

NL

ISO 14001:2015 – Environmental Management System

BE

NL

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN E-LEARNING VOOR DE WERKGEVER?

ISO 9001:2015 – Quality Management System

BE

NL

• Het is eenvoudiger in te plannen bij de medewerkers.

Understanding US FDA Food and Allergen Labeling Requirements

BE

NL

• Medewerkers zijn niet gelijktijdig afwezig, in vergelijking tot een
klassikale training.
• De levering van de content is actueel en consistent.
• Nieuwe medewerkers kunnen gelijk hun trainingstraject starten.
• Het kennisniveau kan gelijk getrokken worden, wat handig kan zijn
voor een verdiepingstraining.
• Werkgevers kunnen inzage krijgen in de voortgang van hun
medewerkers.
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