
Haarlem HR

W: www.haarlemhr.nl
M: ingrid@haarlemhr.nl
T: +31 (0)6 54 25 27 71

De USP’s van Haarlem HR

• Een universitaire studie organisatiekunde, met HRM als specialisatie
• Brede generalistische HR kennis en 15 jaar ervaring als 

eindverantwoordelijk HR manager in een internationale omgeving 
(MT rol)

• Sterk in resultaatgericht projectmanagement

Wie is Haarlem HR

Specialisme

De ervaring en persoonlijkheid van Haarlem HR passen goed in een 
resultaatgerichte MKB omgeving, waar de mens wordt gezien als key 
asset voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen.

Haarlem HR werkt nauw met je samen aan het succesvol realiseren van 
organisatorische veranderingen, met daarin centraal de ontwikkeling van 
jouw mensen. Haarlem HR richt zich op een optimale inrichting van de 
organisatie in het nu en ter voorbereiding op de toekomst, met oog voor 
én in afstemming met de medewerkers. In hun aanpak zijn zij betrokken, 
duidelijk en resultaatgericht.

Milius training consultancy

W: www.mtctraining.nl
M: milius@mtctraining.nl
T: +31 (0)313 45 08 57

De USP’s van Milius training consultancy

• Gegarandeerd een oplossing voor ieder vraagstuk
• Werken met praktijkgerichte , gedreven en enthousiaste professionals
• Gemakkelijk schakelen tussen de verschillende bedrijfsdisciplines

Wie is Milius training consultancy

Specialisme

MKB bedrijven binnen Nederland en Duitsland.

Als eigen ondernemer staat Fred dicht op de markt en doorziet al snel 
knellende situaties bij ondernemers en bedrijven. Hij stuurt zonder te 
pushen en kan je op een comfortabele manier uit je comfortzone halen. 
Met behulp van eigen ervaringen, kennis, coaching en begeleiding 
ontstaat een werkbare en passende oplossing.

Leerfabriek

W: www.leer-fabriek.nl
M: alfons.mathijssen@kootsj.com
T: +31 (0)6 53 58 25 98

De USP’s van Leerfabriek

• Specialist op het gebied van leerklimaat en leerrendement (25 jaar)
• Digitaliseren van onderwijs m.b.v. eigen leermanagement systemen
• Advisering bij inrichten blended learning

Wie is Leerfabriek

Specialisme

De Leerfabriek is niet sector gebonden. De oorsprong van de expertise 
ligt binnen de Zorg, waar onderwijs en ontwikkeling op vele sectoren voor 
ligt.

Binnen de Leerfabriek werken diverse specialisten op het gebied van 
leren en ontwikkelen om de leercultuur binnen organisaties te vergroten 
en leerrendement te verbeteren. Vanuit analyse van de leervraag wordt 
een opmaat aanpak met de klant uitgewerkt en in de praktijk gebracht.

MyTalentsLab

W: www.mytalentslab.nl
M: e.vandevijver@mytalentslab.nl
T: +31 (0)6 51 55 92 89

De USP’s van MyTalentsLab

• Geeft alle medewerkers de tools om zichzelf te ontwikkelen
• Omarm de ‘Love for talent’ ipv het voeren van de strijd in de ‘War for 

talent’. Binnen iedere organisatie de talenten van alle medewerkers 
zichtbaar maken en optimaal benutten

• Geeft alle medewerkers meer inzichten in hun talenten, ambitie, 
drijfveren en de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen

Wie is MyTalentsLab

Specialisme

MyTalentsLab richt zich op de kennisintensieve sectoren. Voorbeelden 
daarvan zijn: ICT, Zakelijke Dienstverlening, Onderwijs, Overheid en de 
Zorg.

MyTalentsLab biedt dé cloudoplossing voor talentontwikkeling van 
alle medewerkers binnen organisaties. Met een innovatief, compleet 
en overzichtelijk online platform stimuleert en faciliteert MyTalentsLab 
continue de ontwikkelmogelijkheden voor gebruikers en medewerkers. 
Het online platform brengt daarbij het talent, ambitie en potentieel van 
alle gebruikers doorlopend en objectief in beeld zodat Talent optimaal 
benut wordt binnen de organisatie. Dit alles draagt bij aan het werkgeluk 
van de medewerkers en Talentbehoud voor de organisatie.
 
Organisaties krijgen toegang tot een oplossing die de gewenste structuur 
rondom HR-processen brengt. Één oplossing voor het in kaart brengen 
van talenten en vaardigheden, het stellen van doelen, het ontwikkelen 
van medewerkers door coachen, trainen & opleiden, het meten van onder 
andere organisatiecultuur en het voeren van dialogen. Al deze elementen 
leveren waardevolle data op die je kan inzetten binnen jouw HR strategie 
(HR Analytics).

EigenWijze

W: www.eigenwijze.coach
M: mariella@eigenwijze.coach
T: +31 (0)6 34 00 01 50

De USP’s van EigenWijze

• EigenWijze-aanpak: Vanuit verbinding, veiligheid en acceptatie gaat 
coach talent ontwikkeling Mariëlla vakkundig naar de kern. Van daaruit 
ontstaat ruimte voor nieuwe mogelijkheden om potentieel volledig te 
ontwikkelen

• Gecertificeerd TMA professional (Talent Motivatie Analyse, meest 
gebruikte en betrouwbare talentontwikkeling methode voor data 
driven people management)

• Gespecialiseerd in persoonlijke- en loopbaanontwikkeling  van 
medewerkers, waardoor bedrijven een werkomgeving creëren waarin 
medewerkers groeien en floreren

Wie is EigenWijze

Specialisme

MKB in IT tot max 50 medewerkers, regio Brabant en Randstad.

EigenWijze begeleidt MKB-bedrijven in IT (max 50 medewerkers) met de 
ontwikkeling van hun talent zodat medewerkers leren, floreren en hun 
betrokkenheid, behoud en innovatie toeneemt. 

Van jouw SLIM-project een succes maken? 
Schakel een externe adviseur in!

Schakel de expertise in van (één van) onze externe adviseurs. De adviseurs uit ons netwerk 

beschikken over ruime ervaring en kennis van zaken. Iedere adviseur heeft zijn of haar 

specialisme en gaat graag het gesprek aan om van jouw project een succes te maken. Bekijk 

het overzicht van externe adviseurs hieronder en neem direct contact met hen op.

Klapstoel academy

W: www.klapstoel.academy
M: johanna@klapstoel.academy

De USP’s van Klapstoel academy

• A cross-company training program in which young female talents 
get trained by senior career women in career strategy, conflict 
management and the impact on parenthood on one’s career

• Our partners become employers of choice for young women
• Your female employees become part of a national network of peers 

and senior career women

Wie is Klapstoel academy

Specialisme

Klapstoel academy works with organizations in all different sectors and 
with a company size of 20+ employees that want to become leaders in 
gender equity.

We all benefit from closing the gender career gap. Diverse and 
inclusive organizations are proven to be more innovative, productive, 
perform better and drive economic growth. So, keeping your Young 
Female Talents in your talent pipeline is not only good for them but also 
beneficial to you. That is why we promote gender equity and build a 
community of women that are the drivers of change in the organization 
we work in and lead.

Studytube

W: www.studytube.nl
M: michiel@studytube.nl
T: +31 (0)6 11 71 08 30

De USP’s van Studytube

• Studytube bouwt het meest gebruiksvriendelijke leerplatform
• Verbinden gebruikers met ‘s werelds beste leermiddelen
• Organisaties helpen bij het in kaart brengen van hun leerpotentieel

Wie is Studytube

Specialisme

Partner in leren voor het MKB. Via sectorspecifieke programma’′s en 
opleiders bereiken organisatie en haar medewerkers sneller hun 
leerdoelen.

Studytube is het meest complete leerplatform dat medewerkers inspireert 
om aan hun toekomst te bouwen, zodat het mooier en aangenamer 
wordt om naar uit te kijken. Ze ondersteunen organisaties met leer- en 
ondernemingsdoelstellingen middels het  all-in-one learning experience 
platform. Ze stellen iedereen in staat om leerdoelen te bereiken en regie 
te houden over de professionele toekomst.

TNP groep

W: www.tnpgroep.nl
M: info@tnpgroep.nl
T: +31 (0)382 00 40 90

De USP’s van TNP groep

• De synergie tussen onze dienstverlenende bedrijven maakt ons een 
interessante partner voor MKB organisaties

• Het ontwikkelen van praktische (coaching)programma’s die MKB 
bedrijven daadwerkelijk in staat stellen om het verbeterpotentieel te 
benutten

• Wij begrijpen de dynamiek van familiebedrijven en weten dit om te 
zetten in een passende aanpak

Wie is TNP groep

Specialisme

TNP Groep is dé partner voor handels-, productie- en dienstverlenende 
MKB organisaties.

TNP Groep helpt organisaties om hun toekomstvisie te realiseren 
en de klantwaarde te maximaliseren. Dit doen zij door het inrichten 
en optimaliseren van (Supply Chain) strategie, bedrijfsprocessen, 
leiderschap en IT. TNP groep blinkt uit in kennis, expertise en zetten dit 
om in praktisch advies, coaching, training en werving & selectie met een 
duurzaam resultaat.

Jobtraining

W: www.jobtraining.nl
M: jobtraining@jobtraining.nl
T: +31 (0)6 47 49 25 23
    +31 (0)2 04 23 06 03
      

De USP’s van Jobtraining

• Jobtraining biedt learning track trainingsprogramma’s van 6 weken 
waarmee gedragsverandering wordt gestimuleerd. Er is namelijk 
tussen de 30-60 dagen nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren 
en een learning track helpt je in het integreren van nieuw aangeleerd 
gedrag in de praktijk

• Jobtraining werkt met challenges, korte maatwerk opdrachten 
waardoor je in de actiestand gaat en die het leereffect versterken. 
Deze leermethode is zo ontwikkeld dat je nieuw gedrag integreert in 
het werk dat je dagelijks doet: samen on the job leren

• Trainers en acteurs bij Jobtraining worden zorgvuldig gekoppeld aan 
een trainingsonderwerp en doelgroep wat een positief effect heeft op 
het leerrendement. Immers, leren en ontwikkelen is iets persoonlijks 
en vraagt om voldoende verbinding (inlevingsvermogen in de context 
van de deelnemer) en een vertrouwelijke en laagdrempelige sfeer 
tijdens de training.

Wie is Jobtraining

Specialisme

Jobtraining is gespecialiseerd in de sectoren financiële dienstverlening, 
telecom/ICT, consultancy, retail, tech en (online) marketing.

Jobtraining is een trainingsbureau. Zij helpen je om jouw soft & future skills 
te ontwikkelen waardoor je kunt groeien en uitblinken in jouw professionele 
leven en als mens. Jobtraining daagt professionals uit om eigenaarschap 
te pakken over hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen zij door leren leuk 
te maken en je te helpen nieuwe vaardigheden direct toe te passen in 
je werk en het dagelijks leven. Hoe Jobtraining dat doet? Door (virtuele) 
trainingen in combinatie met on the job challenges. Het Jobtraining team 
heeft passie voor persoonlijke ontwikkeling en werkt resultaatgericht 
vanuit de Jobtraining visie: one life own it. We starten een adviestraject 
met wederzijdse kennismaking en we verkennen het vraagstuk rondom 
learning & development: wat is de uitdaging en wat moet het resultaat 
zijn? Vervolgens biedt Jobtraining advies en vertaalt dit naar passende 
(trainings-)oplossingen, op maat en uit ons aanbod.

Bujoo education

W: www.bujooeducation.com
M: Andre@bujoo.io 

De USP’s van Bujoo education

• Bujoo education biedt full-service e-learning oplossingen voor 
organisaties, non-profits, franchises, trainers en coaches

• Ze streven ernaar professionaliteit en zichzelf voortdurend 
verbeteren binnen  om zo de best mogelijke service te bieden

• De beste kruising tussen technologie en onderwijs

Wie is Bujoo education

Specialisme

Bujoo education richt zich tot organisaties en NGO’s.

Bujoo education verbindt mensen en bedrijven via onderwijs , zodat 
ze allemaal hun grootste potentieel kunnen bereiken. Ze  zijn een full-
service bureau voor instructieontwerp dat begrijpt waar te beginnen en 
hoe onderwijs te leveren dat de gewenste transformatie teweegbrengt 
bij klanten, studenten of werkgevers. Dit doen ze door het beste van 
twee verschillende werelden met elkaar te combineren, namelijk 
corporate web development en non-profit met een focus op onderwijs, 
facilitering, en persoonlijk welzijn. 
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