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Bekijk ons actuele trainingsaanbod 
en onze leeroplossingen.

https://www.explainit.nl/
http://www.explainit.nl?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Inhoud
Brochure

Voorwoord
Voor je ligt onze nieuwste brochure. Hierin 
lees je alles over onze organisatie, ons 
trainingsaanbod en de werkwijze die we 
hanteren.

Heb je nog vragen voor ons, twijfel je over de 
invulling van een bepaalde leerbehoefte of laat 
je je graag adviseren? Vanzelfsprekend zijn we 
je graag van dienst. 

Graag tot ziens bij een van onze trainingen!

Team ExplainiT

Over ExplainiT

Trainingen
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 Methodieken

 Soft Skills

Werkwijze

Trainingsvormen
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Over ExplainiT

Ons verhaal

Als toonaangevende opleider in 
Nederland is ExplainiT gespecialiseerd 
in de producten, apps en services 
van Microsoft. Sinds 2001 trainen, 
ondersteunen en begeleiden we 
eindgebruikers van zowel kleine als 
grote organisaties in het gebruik en de 
adoptie van applicaties.

We onderscheiden ons door 
onze unieke aanpak en eigen 
trainingssoftware. Hiermee verhogen 
we het leerrendement van deelnemers 
voor, tijdens én na trainingen.
Daarnaast bieden we ook trainingen 
voor gerenommeerde methodieken en 
gedragsvaardigheden op de werkvloer. 
Voor vrijwel alle leerbehoeften bieden 
wij een passende oplossing.

Onze visie

Vaardigheden om goed te kunnen 
werken met applicaties zijn niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. Er 
zijn bijna geen beroepsgroepen meer die 
werken zonder IT. Digitale vaardigheden 
zijn in vele beroepen dan ook essentieel. 
De mate waarin organisaties beschikken 
over digitaal vaardige medewerkers zal 
in toenemende mate invloed hebben 
op de bedrijfsresultaten.

Wij streven ernaar om de digitale 
vaardigheden van iedere medewerker 
te ontwikkelen zodat ze zelfstandig, 
zelfverzekerd, veilig en correct kunnen 
werken met nieuwe en bestaande 
applicaties. Daarnaast zijn we in staat 
ze te ondersteunen op het gebied van 
methodieken en vaardigheden op de 
werkvloer.

2.500+
Organisaties ondersteund

Inmiddels hebben we ons als 
kennispartner verbonden aan 
verschillende organisaties op 
gebied van de digitale werkplek, 
methodieken en soft skills. 

250.000+
Mensen getraind

Door de jaren heen hebben 
we een enorm aantal cursisten 
mogen trainen en daar we zijn 
dan ook erg trots op.

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
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Trainings
locaties

Locaties
Door heel Nederland
Alle trainingslocaties zijn goed te 
bereiken met het openbaar vervoer 
en beschikken over voldoende 
parkeergelegenheid.

Locatieoverzicht

Onze visie in de praktijk

Wij geloven in praktijkgerichte 
ondersteuning voor medewerkers. 
Door de eigen werkplek en applicaties 
te verwerken in trainingen wordt 
herkenning gecreëerd en neemt het 
leereffect toe.

Het trainingsprogramma dient 
afgestemd te zijn op het niveau en 
taken van medewerkers. Onze trainers 
differentiëren trainingen op kennis 
en vaardigheden om zo een optimaal 
leereffect te behalen.

Korte, intensieve leerinterventies 
vormen de basis. Voor het borgen van 
de opgedane kennis en vaardigheden 
geloven wij in periodieke herhaling- 
en opfrismomenten, aangevuld met 
digitale microlearnings.

Waarom ExplainiT?

Als erkend opleider onderscheiden wij 
ons met een uitgebreid trainingsaanbod 
en een succesvolle totaalaanpak. 
Voor alle trainingsbehoeften, groot 
of klein, zijn wij in staat om passende 
leeroplossingen te bieden en daarnaast 
de organisatie te ontzorgen op het gebied 
van communicatie, planning, locatie en 
meer. Ten slotte streven we altijd naar 
een zo hoog mogelijk leerrendement en 
maken we daarbij dankbaar gebruik van 
alle tools die we voor handen hebben.

Erkenningen

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/over-explainit/trainingslocaties?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Office 365

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

De verschillende Microsoft Office (365) applicaties en het Windows 
besturingssysteem zijn bij veel organisaties een cruciaal onderdeel van de digitale 
werkplek. Kies uit 70+ trainingen voor eindgebruikers en beheerders.

Trainingen
Bekijk ons trainingsaanbod voor de digitale werkplek, 
methodieken en soft skills. Neem vrijblijvend contact op met 
onze adviseurs wanneer de gewenste training ontbreekt of 
bekijk onze oplossing voor e-learning op maat.

Leervormen

Omdat iedere trainingsbehoefte uniek is, bieden we verschillende 
leervormen aan om hier zo gepast mogelijk op in te spelen.

Blended Learning | Ervaar een training met een 
persoonlijke mix van verschillende leervormen

Hybride | Profiteer van een flexibele leervorm met 
een combinatie van klassikaal en virtueel

Virtual Classroom | Volg een digitale training 
waarbij je live in contact staat met een docent

E-learning | Ontwikkel jezelf waar en wanneer het 
jou uitkomt met een online training

Individueel | Ervaar een een-op-een training op basis 
van je eigen leerbehoeften

Klassikaal | Volg individueel of met een groep een 
training op een vastgestelde tijd en locatie

Meer informatie

Vragen voor ons?
Neem gerust contact op.

info@explainit.nl

088 - 122 55 88
Han Eshuis

Sales Manager

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/leervormen?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Microsoft 365 Digitale Werkplek Microsoft Teams

Microsoft Excel

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Power BI

Sharepoint

Outlook

Word

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

Microsoft Power Automate

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Access

Office overig

Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

Windows Digitale Werkplek

Bij ExplainiT zijn we gespecialiseerd in 
de digitale werkplek en proberen we 
voor iedere leerbehoefte een passende 
oplossing te bieden. De combinatie 
van ons uitgebreide trainingsaanbod, 
onze mogelijkheden tot maatwerk, 
onze slimme leeroplossingen, onze 
flexibiliteit en ons organisatorisch 
vermogen maakt ons uniek.

Martin, Programmamanager & Trainer

‘‘

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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PRINCE2 Methodieken

Methodieken
Kies uit meerdere trainingen voor methodieken. Gerenommeerde methodieken 
verbeteren de samenwerking tussen collega’s, opdrachtgevers en andere betrokkenen 
binnen projecten en processen.

Azure Digitale Werkplek

SelfGuide Digitale Werkplek

Lean Six Sigma Methodieken

ITIL Methodieken

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/digitale-werkplek?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Informatiebeveiliging Methodieken

Agile Methodieken Functioneel Beheer Methodieken

Projectmanagement Methodieken

Vragen voor ons?
Neem gerust contact op.

info@explainit.nl

088 - 122 55 88
Giel Hemme

Adviseur Leren & Ontwikkelen

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/trainingen-voor-methodieken?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Communicatie

Persoonlijke Effectiviteit

Soft Skills

Soft Skills
Kies uit meer dan 20 verschillende soft skills trainingen. Onze trainingen verbeteren 
de gedragsvaardigheden van medewerkers binnen een team, zodat er effectiever en 
efficiënter (samen)gewerkt kan worden.

Klantgerichtheid

Leiding Geven

Teamontwikkeling

Soft Skills

Soft Skills

Soft Skills

Soft Skills

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Klantenservice

Weerbaarheid

Soft Skills

Weerbaarheid

Vragen voor ons?
Neem gerust contact op.

info@explainit.nl

088 - 122 55 88
Bart Blokhuis

Accountmanager

Populaire Trainingen

Omgaan met Agressie Leer in een publieke functie effectief omgaan met verschillende vormen van agressie van klanten, 

cliënten en/of burgers.
1 dag

Omgaan met 
telefonische agressie

Ontwikkel kennis en vaardigheden om op een effectieve manier om te gaan met telefonische 

agressie.
1 dag

Ontdek hoe je lastige gesprekken als functioneringsgesprekken en slecht-nieuwsgesprekken kan 

sturen en onder controle houden.
2 dagen

Vertrouwenspersoon Leer een breed spectrum aan kennis en vaardigheden om binnen je organisatie een rol als 

vertrouwenspersoon te bekleden.
2 dagen

Krijg waardevolle inzichten over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt, hoe het ontstaat en hoe 

je het tegengaat.
1 dag

Lastige Gesprekken
Voeren

Grensoverschrijdend
Gedrag

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/thema/soft-skills-training?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.academy4-weerbaarheid.nl/trainingen?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Trainingsvormen
Door gebruik te maken van drie verschillende werkwijzen kunnen wij 

aan de behoefte van iedere organisatie voldoen.

Open
Inschrijving

Meer informatie

Kies een datum, bepaal je 
voorkeurslocaties en volg de 
training met medewerkers 
van andere organisaties.

Incompany
Training

Meer informatie

Organiseer een training 
met een programma, 
datum en locatie naar keuze 
voor medewerkers van je 
organisatie.

Adoptie
Traject

Meer informatie

Zorg ervoor dat 
medewerkers nieuwe 
technologie en 
methodieken accepteren 
en doelgericht inzetten.

Werkwijze

Iedere trainingsbehoefte is uniek. 
Trainen bij ExplainiT is meer dan 
alleen leren en ervaren. Voor iedere 
trainingsbehoefte kent ExplainiT een 
passende oplossing. Graag helpen 
wij je om een zo optimaal mogelijk 
leereffect te halen. Met ons unieke 
leermiddelenaanbod vergroten wij 
de efficiëntie van het leerproces. We 

onderscheiden open inschrijving-, de 
incompany trainingen en afdelings- of 
organisatiebrede trainingstrajecten. 
Deze vragen ieder om een specifieke 
werkwijze. Een werkwijze die leidt tot 
een hoog leerrendement en invullen 
van de leerbehoefte van individu, team 
en organisatie. Door kennis en ervaring 
van onze trainers en adviseurs hebben 
we voor iedere leerbehoefte een 
passende oplossing. 

Werkwijze
Trainen bij ExplainiT is meer dan alleen leren en ervaren. Voor 
iedere trainingsbehoefte kennen we een passende oplossing 
en helpen we je een zo optimaal mogelijk leerrendement te 
behalen.

Vragen voor ons?
Neem gerust contact op.

info@explainit.nl

088 - 122 55 88
Simone Slaghekke

Planning & Organisatie

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/trainingen?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/trainingen?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/trainingen?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Trainingssoftware

Met onze trainingssoftware, SelfGuide, 
ondersteun je gebruikers op de 
werkplek. SelfGuide zorgt voor de 
acceptatie en het succesvol gebruik 
van applicaties. Ontwikkel actuele 
instructies en trainingsmateriaal en 
ervaar deze voordelen:

• Gebruikers op uniforme wijze met 
applicaties leren werken

• Zelf microlearnings van alle 
applicaties op de werkplek creëren

• Altijd over actuele Office 365 
handleidingen beschikken

• Optimale borging van trainingen 
en leertrajecten faciliteren

• Zelfredzaamheid van gebruikers 
op de werkplek verhogen

Office 365 Adoptie

Adoptie is cruciaal voor optimaal 
gebruik van Office 365 binnen 
organisaties. Succesvolle Office 
365 adoptie leidt bij gebruikers tot 
vertrouwen en het doelmatig gebruik 
van (nieuwe) technologie. Bij ExplainiT 
werken we volgens een effectief 
adoptieplan.

• Verwarring bij het in gebruik 
nemen van Office 365 
minimaliseren

• Medewerkers direct van nieuwe 
functies binnen Office 365 laten 
profiteren

• Het rendement op de investering 
in Office 365 maximaliseren

• Onnodig werk op het gebied 
van Office 365 voor IT-personeel 
verminderenMeer informatie

Meer informatie

Oplossingen
Iedere leerbehoefte is uniek. ExplainiT biedt organisaties 
verschillende oplossingen om deze leerbehoeften zo gepast 
mogelijk in te vullen. Hier is een overzicht van al onze 
oplossingen.

“We zouden ExplainiT zeker aanbevelen 
bij ICT (migratie) trainingen. Je weet 
gewoon wat je kunt verwachten en 
dat is als opdrachtgever erg prettig. 

Dat is zeker het geval bij projecten die 
van impact zijn op een grote groep 

medewerkers.“

Martijn Dekker
Teammanager Operations

“Ik zou onze relatie met ExplainiT 
omschrijven als zeer goed. Er zijn 

korte communicatielijnen en we zijn 
open naar elkaar. Van de persoonlijke 
aanpak ben ik ook erg gecharmeerd 
en we staan er zeker open voor om 
onze relatie verder te ontwikkelen.”

Mirjam de Willigen Verkamman
Learning & Talent Development

“Ik zou ExplainiT zeker aanbevelen 
omdat het een heel prettige partij is 
om mee samen te werken. Samen 

het we een toch zeer uitdagend 
project tot een goed einde gebracht.“

Tirza de Wilde
ICT-adviseur

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/oplossingen/user-adoption-platform?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/oplossingen/user-adoption-platform?utm_source=ExplainiT-brochure&utm_medium=PDF
https://www.explainit.nl/oplossingen/office-365-adoptie?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
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Continu Digitaal Vaardig

Op de IT-roadmap staan verschillende 
projecten van de IT-afdeling, waaronder 
software implementaties en migraties. Het 
begeleiden van gebruikers is een belangrijk 
onderdeel bij deze type projecten. ExplainiT 
biedt organisaties een totaaloplossing voor 
training, onboarding en kennisborging.

• Gebruikers training op basis van 
niveau en leervoorkeuren

• Nieuwe gebruikers onboarden met 
e-learning op maat

• Kennis en vaardigheden borgen met 
continuous learning

• Medewerkers optimaal voorbereiden 
op veranderingen als software 
implementaties en migraties

Skills Week

De Skills Week is een uniek concept om leren 
en ontwikkelen extra onder de aandacht te 
brengen in je organisatie. Het is dé manier 
om medewerkers op enthousiaste wijze 
klaar te stomen voor de toekomst middels 
een jaarlijks organisatie breed evenement.

• Leren en ontwikkelen jaarlijks onder 
de aandacht brengen

• Medewerkers op enthousiaste wijze 
op de toekomst voorbereiden

• Medewerkers doelgericht 
in actuele medewerkers 
ontwikkelen

• De vaardigheden van alle 
medewerkers in de organisatie 
verbeteren

Gebruik van Teams

Microsoft Teams is erg populair 
vanwege de mogelijkheid om 
digitaal te vergaderen, maar het is 
ook de plek om met jouw afdeling 
of projectgroep samen te werken 
aan documenten, aantekeningen 
te delen en meer. Wij helpen 
organisaties Teams optimaal te 
gebruiken.

• Tijds- en plaatsonafhankelijk 
en op elk apparaat in te zetten

• Laagdrempelig en intuïtief te 
gebruiken

• Eenvoudig met extra 
functionaliteiten uit te breiden

• Documenten, gesprekken en 
informatie op één centrale 
plek beheren

• Handige koppelingen met 
andere Office applicaties 
maken

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Aveleijn

Naar klantcase

Hoe Aveleijn ervoor zorgde 
dat alle medewerkers het 
maximale uit Windows 10 
en Office 365 halen.

Zorg

Twente Milieu

Naar klantcase

Hoe Twente Milieu zonder 
problemen de nieuwe 
digitale werkomgeving in 
gebruik nam.

Overheid

Enexis

Naar klantcase

Hoe Enexis met succes 
migreerde naar Windows 
10 door de inzet van ervaren 
floorwalkers.

Industrie

HvA

Naar klantcase

Hoe de Hogeschool van 
Amsterdam de interne 
vraag naar Microsoft Office 
en Adobe trainingen invult.

Onderwijs

KLM
Hoe KLM met 
trainingen op maat de 
klantgerichtheid van 
medewerkers verbeterde.

Dienstverlening

Naar klantcase

Klantcases
We zijn trots op de samenwerkingen met onze klanten. In onze 
klantcases ontdek je hoe zij de samenwerking met ons ervaren.

https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/
https://www.explainit.nl/oplossingen/continu-digitaal-vaardig?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/oplossingen/skills-week?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/oplossingen/gebruik-van-teams?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/klantcases/aveleijn?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/klantcases/twente-milieu?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/klantcases/enexis?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/klantcases/hogeschool-van-amsterdam?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure
https://www.explainit.nl/klantcases/klm?utm_source=bedrijfsbrochure&utm_medium=referral&utm_campaign=bedrijfsbrochure


30

088 - 122 55 88 | info@explainit.nl | www.explainit.nl

Alle rechten voorbehouden. 
Bij het samenstellen en onderhouden van deze brochure is zorgvuldigheid nagestreefd. Het 

is echter altijd mogelijk dat de informatie in deze brochure niet volledig is of onjuistheden 
bevat. ExplainiT is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden 

ondernomen op basis van deze brochure.
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