Referentie

Van frustraties naar
onmisbaar in onze organisatie

Groeien kan alleen met een stevige basis

Nu echt het hart van ons bedrijf

We werkten in het verleden met een CRM tool om klantdata

Nu we Coachview een paar jaar gebruiken, is het systeem niet

op te slaan en samen te werken binnen ons team. Dit systeem

meer weg te denken uit onze organisatie. Alle onderwijslogistieke

gebruikten we ook voor het plannen van opleidingen. Mails

processen vinden plaats in Coachview. Hierdoor hebben we

werden via Outlook verstuurd en facturen weer via een andere

altijd en overal het overzicht. We zien in een oogopslag welke

tool. Door onze groei werd de hoeveelheid handmatige taken

taken er nog uitgevoerd moeten worden en welke opleidingen

enorm en verloren we door alle verschillende systemen

gepland staan. Coachview bespaart ons nu zeker 2 FTE.

het overzicht. We merkten dat onze administratie echt

Taken die we voorheen handmatig uitvoerden, worden nu

geoptimaliseerd moest worden om gezond te kunnen groeien.

allemaal overgenomen door de software. Onze backoffice krijgt

Hiervoor kwamen we, na het vergelijken van meerdere

hierdoor veel meer een controlerende rol. Door Coachview is de

softwarepakketten, uit bij Coachview.

administratieve druk op onze organisatie enorm afgenomen.
Dit zorgt voor veel minder stress van taken die nog moeten

Van frustraties naar vertrouwen

gebeuren en maakt het werk weer een stuk leuker.

“Coachview is geen systeem om er even bij te doen”. Dit hebben
Dat Coachview kan uitgroeien tot onmisbare schakel in een
organisatie heeft ICT opleider SignOn met eigen handen
ervaren. Als opleider verbetert en onderhoudt SignOn de ICTkennis van werkend Nederland op ieder niveau. Dit doet SignOn
met enorm hoge mate van service. Ze zijn niet voor niets
uitgeroepen tot beste opleider van Nederland. Hoe Coachview
is uitgegroeid tot onmisbare schakel die iedere dag helpt de
service van SignOn te verbeteren vertelt Eveline Kinsbergen,
Accountmanager & Partner.

we echt gemerkt in de beginfase. We wilden Coachview snel

Efficiënt communiceren met onze trainers

inrichten en gebruiken naast onze huidige werkzaamheden.

Geweldig aan Coachview is dat ze net als ons blijven innoveren.

Echter merkten we snel dat we hierdoor niet het maximale

Zo gebruiken wij sinds kort de nieuwe Docenten App. Hiermee

uit de software haalden. Hierdoor raakten we in de beginfase

is de communicatie met onze trainers veel gestroomlijnder en

gefrustreerd met het systeem. Pas toen we de tijd vrij maakten

voelen trainers zich meer betrokken. Zo hebben trainers continu

en we Coachview echt
centraal zetten in onze
organisatie begon het
enorme meerwaarde
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te krijgen.
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Eveline Kinsbergen, Accountmanager & Partner SignOn

inzage in hun opleidingen. Meldt een
cursist zich af waardoor de training te
weinig deelnemers heeft en niet doorgaat?
Dan zijn de trainers direct via de app op de
hoogte. In het verleden was dit altijd een
zwart gat.

centraal staat in

2017

Gebruikers

“Nu we Coachview een paar jaar
gebruiken, is het systeem niet meer
weg te denken uit onze organisatie.”

onze organisatie word je automatisch ook afhankelijk van

We blijven stappen zetten

een systeem. Hierdoor is vertrouwen essentieel. Vertrouwen

We blijven optimaliseren met Coachview. Zo passen we

dat Coachview altijd bereikbaar is. Maar ook vertrouwen dat

regelmatig bestaande processen aan om efficiënter te werken.

bijvoorbeeld alle mails op het juiste moment worden verstuurd.

Zeker in deze tijd, waar vanwege Corona veel lessen zowel

En dat Coachview het duidelijk meldt, zodra er acties foutlopen.

klassikaal als online worden gegeven, moeten we continu onze

Zonder dit vertrouwen hadden we nooit het maximale uit

processen blijven verbeteren. Zo hebben we tijdens de eerste

Coachview gehaald.

Corona lockdown binnen één week onze processen omgegooid,
om online opleidingen te geven. Ook hebben we nu een koppeling
met EDU-DEX die weer enorm veel handmatig werk en dubbele
registratie wegneemt.
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Al bij meer dan 250 grote en kleine
opleiders het hart van de organisatie

AAS Veiligheid, Academie voor Ambulancezorg, Academie voor Medisch Specialisten, ACTA Dental Education, Beeckestijn Business School, BON-Holding, Bruseco, Centrum voor
uisbeademing, Ceva Logistics, Coöperatie The Law Firm School, Ctac, DAS, De Nestor, Edin, Expertisecentrum William Schrikker, GGD Hollands Noorden, Gemeente Hollands Kroon,
vernance University, Facta, HabiTask, Hamilton Bright Training, Happy Mondays, Hogeschool Utrecht, IDEWE, Inspearit, Jonkman opleidingen, KPE Opleidingen, Kuehne + Nagel,
arosel, MK24, Movisie, Mutsaersstichting, NVPH, Opleidingscentrum Gelderpoort, Opleidingscentrum Haaglanden, OSG-VvAA, Pantar, Pink Elephant Nederland, PinkRoccade Healthcare,
oenix Cultuur, Prana Training & coaching, Publiek Domein, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, SCFB, SIOS Group, Soba Security Opleidingen, SSC/PSA/
leidingen, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, Technische Universiteit Eindhoven, THINQ Training & Opleiding, Uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue, Univé Academie, Vakwijs,
nderlande Industries, Vastgoed Business School, Veiliginheidsinstituut, VluchtelingenWerk Nederland, VolkerWessels, Welten, Woonbond Kennis- en Adviescentrum, WOZL, WSD Groep

Wil je meer
referenties?
Hoe weet je zeker dat Coachview past? Door
het te horen en lezen van anderen. Dit is één
referentie, en we kunnen ons goed voorstellen
dat je ook iemand wil spreken. Gewoon voor de
zekerheid. Hiernaast zie je een flinke greep uit al
onze klanten. Dus als je graag eens met iemand
anders praat, even bellen naar 088 44 88 550 en
we leggen contact.

