
72-uurs HR challange
Meld je gratis aan op www.learned.io/72uur



Talent management in crisistijd loont.

In de corona-crisis is het op korte termijn 
belangrijk dat je medewerkers veilig en gezond 
zijn en dat je bedrijf in een financieel stabiele 
situatie verkeert, zodat zoveel mogelijk banen 
behouden kunnen blijven. 

Om er echter voor te zorgen dat je bedrijf ook 
op lange termijn succesvol blijft is het belangrijk 
om je aan te passen aan het nieuwe ‘normaal’. 
Een situatie waarbij een (groot) deel van je 
medewerkers thuiswerkt. 

Om je bedrijf toekomstbestendig te houden is 
het belangrijk dat je medewerkers, ook vanuit 
huis, productief en betrokken blijven. Maar hoe 
zorg je ervoor dat je nieuwe medewerkers kunt 
blijven onboarden, dat managers de handvatten 
hebben om op afstand te coachen en dat 
medewerkers ook betrokken blijven in deze 
onzekere tijd? 

Dat is Talent management en daar willen we je 
graag bij helpen. 



Learned.io en Compagnon helpen 
graag bij vraagstukken over o.a:

Het digitaal onboarden van medewerkers

Managers te helpen om hun teamleden op afstand aan te sturen 

Het bewaken van de cultuur met een team dat thuiswerkt

Het organiseren van feedback en beoordeling

Het inrichten van een digitaal leeraanbod



72 uurs pitch

Learned.io en Compagnon willen jou helpen om je team 

productief en betrokken te houden. Zo willen wij 

bedrijven helpen succesvol door deze crisis te komen 

en klaar te zijn voor de tijd daarna. 

Dat doen we met een gratis 72 uurs pitch. Jij 

presenteert je talentmanagement uitdaging. Wij 

presenteren gratis binnen 72 uur een mogelijke 

oplossing voor je probleem. 

Voor jouw Talent management uitdaging



Stappenplan

Stap 1.

Voorzie ons van je Talent management uitdaging via www.learned.io/72uur

Stap 2.

Learned neemt binnen één dag contact met je op om het probleem te verduidelijken

Stap 3.

Learned gaat samen met onze partner Compagnon aan de slag met mogelijke oplossingen

Stap 4.

We nemen binnen 72 uur contact op met het gratis advies!



Voorbeeld cases



Contactgegevens
We staan voor je klaar.

Joost Kuijf 
Oprichter Learned.io

Maaike van Riet 
Manager Learning and Development Compagnon

+31 6 15 01 38 38

+31 6 14 54 41 26 

joost@learned.io

riet@compagnon.com

Learning library

Learn how to build an API with Laravel in 
less than 60 minutes

How to build an API

Google Ads: Learn how our clients have 
transformed their sales using google 

Ultimate Google Ads / 
AdWords Course 2018

Master Adobe Illustrator CC with this in-
depth training for all levels.

Illustrator 2019 Masterclass

Learn the magic of Spring Framework in 
100 Steps with Spring Boot

Spring Framework Master 
Class

Become an ethical hacker that can hack 
computer systems like black hat hackers 

Learn Ethical Hacking From 
Scratch

Learn how to design and formulate a killer 
presentation

How to make a killer slide 
deck for a presentation

Search Type Category


