
Dé start van een eigen 
bedrijfsacademy

Met LearnLinq haal je alle functionaliteiten in huis om een 
eigen bedrijfsacademy op te zetten. LearnLinq beschikt 

over een gebruiksvriendelijke interface en is eenvoudig in 
gebruik. 

Het leerplatform is ontwikkeld op basis van de meest 
moderne technische inzichten. Met LearnLinq kun je binnen 

no time aan de slag met een eigen academy. 
Kortom, een leerplatform waar je blij van wordt!

Leerplatform LearnLinq



Organiseer en beheer alle leerdoelstellingen en -activiteiten

Met LearnLinq organiseer en plan je eenvoudig alle 
leerdoelstellingen en -activiteiten van je bedrijf. 
Koppel de trainingen aan de juiste functies en 
afdelingen zodat alle medewerkers direct kunnen 
starten met leren. Zo leert iedereen datgene wat hij 
of zij nodig heeft. 

Blijf op de hoogte van alle individuele leertrajecten 
en weet welke medewerkers een externe opleiding of 
training hebben aangevraagd. Zo maak je leren 
overzichtelijk en meetbaar.

Het volledige leeraanbod in één centrale omgeving

Maak leren voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk door het complete 
trainings- en opleidingsaanbod van jouw bedrijf centraal aan te bieden via de 
cursuscatalogus van LearnLinq. Medewerkers kunnen direct aan de slag met het volgen van 
alle online trainingen of het zoeken en boeken van klassikale cursussen. 

Dit maak het leren nog leuker en aantrekkelijker. Wist je dat het leerplatform ook opleidingen 
en trainingen van derden ondersteunt? Zo ben je altijd vrij om te “shoppen” naar trainingen die 
het best aansluiten bij de behoeften en wensen van jouw bedrijf. 



Een leeraanbod dat aansluit bij iedere leerbehoefte 

Bind en boei medewerkers met een divers en relevant leeraanbod. Denk hierbij aan blended 
learning, een microtraining of onboarding programma. Met een volledig uitgewerkt onboarding 
programma geef je elke medewerker een vliegende start binnen jouw bedrijf. Dit bespaart je niet 
alleen tijd en geld, maar toont ook direct aan dat je goed werkgeverschap hoog in het vaandel 
hebt staan. 

Met LearnLinq kan je een eigen onboarding programma 
samenstellen bestaande uit online en o�ine leeractiviteiten. 
Goed ingewerkte medewerkers zijn sneller productief en 
voelen zich direct meer betrokken met het bedrijf. 
Kortom, dé perfecte start!

Via het smart 

dashboard heb ik 

altijd inzicht op 

leerresultaten van 

mijn team.

Door e-learning houd ik
veel meer tijd over om echt
de verdieping te zoeken.

Gerard 
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Menno
Manager

Suzanne
PlannerHet versturen van 

uitnodigingen 

en plannen van trainingen is 

nog nooit zo eenvoudig 

geweest.



Wij maken leren makkelijker, leuker én 
betaalbaarder

Het starten van je eigen bedrijfsacademie is nog nooit zo 
eenvoudig geweest

Je complete trainings -en opleidingsaanbod onder één dak

Maak je medewerkers duurzaam inzetbaar

Ontwikkel zelf binnen één dag de mooiste online trainingen

Reduceer de cursusadministratie en kosten van onboarding

Pas de trainingen van HorecaHero eenvoudig aan naar    
naar eigen wens

Werf, bind en behoud je medewerkers met je eigen online 
bedrijfsacademy

Managing partner
HorecaHero

“

“

‘‘Ondernemen is toegevoegde waarde creëren’’

Niet alleen het ondernemen maar ook het leven is één groot leerproces. De 
afgelopen acht jaar heb ik kennis en ervaring opgedaan op het gebied van 
leeroplossingen en softwareontwikkeling. 

Met behulp van deze kennis, ervaring én mijn passie voor de hospitality is 
HorecaHero ontstaan. Ik heb het beste leerplatform uit de markt aan mij 
verbonden en verwerkt in een nieuw leerconcept. Een leerconcept dat werkt voor 
iedereen!

Jochem Verheul
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