
Moderne 
leerervaringen 

die uw mensen 
verwachten en de 
diepte en breedte 
die uw organisatie 

nodig heeft.

Leren en ontwikkelen is geen incidentele activiteit, 

maar een kritische prioriteit voor uw organisatie 

om uw medewerkers te betrekken, performance te 

verhogen en concurrerend te blijven. Helaas zijn veel 

leersystemen alleen ontworpen voor de jaarlijkse 

training waarin naleving van regels aan de orde 

wordt gesteld en niet voor een nieuwe wereld aan 

ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarom zijn de uitgebreide en doorlopende 

leeroplossingen van Saba gericht op de moderne 

zelfgestuurde ontwikkelingservaring die uw 

medewerkers willen, zonder dat dit ten koste gaat 

van de tools, inzichten en connectiviteit die u nodig 

hebt voor een leerprogramma met veel impact en 

een high performance-organisatie.

Zelfgestuurde 
leerervaringen
voor ontwikkeling
en groei van
uw mensen

SABA - LEREN EN SKILLS ONTWIKKELEN



De mogelijkheden van het  
leerplatform van Saba

Uitgebreid leermanagement
Het krachtige leermanagementsysteem van Saba biedt 

eindeloze opties voor uw leerprogramma’s. Dankzij de 

toonaangevende uitbreidbaarheid en flexibiliteit kunt u 

leerprogramma’s ontwikkelen die in uw cultuur passen en 

die u kunt aanpassen als uw behoeften veranderen en uw 

organisatie groeit. 

Een gepersonaliseerde, doorlopende  
leerervaring aanbieden

DE VERSCHILLENDE LEERSTIJLEN  
VAN MENSEN HONOREREN

Bied uw medewerkers mogelijkheden 
voor sociaal, informeel, mobiel micro-
leren met korte video’s, zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen, leren en groeien  
op de manier die zij willen. 

EEN LEERCULTUUR  
OPBOUWEN

Bied uw medewerkers  
mogelijkheden om zich betekenisvol 
professioneel en persoonlijk te 
ontwikkelen, waar ze ook maar in  
hun carrière staan. 

STUREN OP  
BEDRIJFSRESULTATEN

Ondersteun de organisatiestrategie  
en stuur op bedrijfsresultaten door  
leer- en ontwikkelingsplannen te 
koppelen aan strategische doelen  
en performance.

Informeel leren
Bied managers en medewerkers een eenvoudige, 

interactieve en uniforme manier om, regelmatig en 

doorlopend, doelen en projecten te volgen en daaraan 

samen te werken, betekenisvolle feedback uit te wisselen, 

coaching te geven en carrièreontwikkelingsmogelijkheden 

of andere belangrijke zaken te bespreken.



Carrièregroei en -ontwikkeling
Creëer mogelijkheden voor uw medewerkers om 

hun eigen carrièremijlpalen te behalen door leren en 

carrièreontwikkelingsplannen die ten goede komen aan  

uw organisatie aan te laten sluiten bij de individuele 

doelen en ambities van uw medewerkers.

Extended Enterprise
Het succes van uw organisatie hangt van veel meer factoren 

af dan alleen het goed trainen van uw interne medewerkers. 

Bij Saba kunt u ook gemakkelijk trainingen organiseren voor 

uw externe medewerkers of elke andere doelgroep in het 

ecosysteem van uw organisatie.

Micro-leren
Bereik uw drukke medewerkers met toegankelijke, relevante 

en gepersonaliseerde micro-leercontent. Bij Saba kunt u 

probleemloos micro-versies van uw content aanmaken en 

die rechtstreeks aan uw medewerkers aanbieden op het 

moment dat zij die nodig hebben.

 

Sociaal leren
Of u nu bestaande trainingen interactiever wilt maken  

of levendige leergemeenschappen wilt opzetten, Saba  

heeft een uitgebreid aanbod van sociale leertools, die 

zijn gericht op samenwerking en feedback, zodat uw 

medewerkers zich betrokken voelen.  



www.saba.com/get-started

Bij Saba weten we dat elke organisatie het in zich heeft om een geweldige werkplek te zijn. Wat uw organisatie ook doet, wie uw klanten ook 
zijn of wat u ook maar verkoopt, succes begint bij uw medewerkers. Maar in de diverse, mobiele, sociale wereld van vandaag de dag moeten 
succesvolle organisaties een werkervaring bieden die meer verbonden is en persoonlijker is dan ooit tevoren. En de meest succesvolle 
organisaties doen dit met Saba. Omdat we talentwetenschap combineren met intelligente technologie voor het bieden van een persoonlijke 
talentervaring op maat waarin het individu centraal staat op de momenten die het er meest toe doen. Met krachtige tools en inzichten die 
managers van talenten in staat stellen om de impact op het succes van de organisatie hard te maken. Dus van het aantrekken van kandidaten die 
de perfecte match vormen tot aan het ontwerpen van trajecten voor persoonlijke groei en het creëren van een cultuur die de unieke talenten van 
elk individu stimuleert, helpt Saba u om uw medewerkers en teams de volgende boodschap over te brengen: Werk vanuit jouw kracht. Werk zoals 
jij het ziet. Werk alsof het persoonlijk is. Werk zoals jij bent
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24/7-klantenondersteuning

Actieve online 
gebruikersgemeenschap

Strategische diensten met 
toegevoegde waarde

Regelmatige bijeenkomsten  
van gebruikersgroepen

Standaard of maatwerk in 
implementatiediensten

Speciale contactpersoon  
voor klantsucces

Saba Partner 
Marketplace 

Werving 
& Onboarding

Performance & 
Coaching 

Leren & Skills 
ontwikkelen

Inzicht in mensen  
& Analyse

De Saba-ervaring:

Over Saba
Saba maakt software die het professionele leven van miljoenen 

mensen transformeert en groei en succes bevordert voor duizenden 

organisaties wereldwijd. We helpen organisaties om een katalysator 

te ontwikkelen voor uitzonderlijke medewerkersbetrokkenheid met 

een sterk cloudplatform dat een continue ontwikkelingservaring 

biedt - van gepersonaliseerde training en samenwerking tot 

realtime coaching, bepalen van doelen en feedback. Tegenwoordig 

vertrouwen duizenden klanten wereldwijd, in praktisch elke 

branche, op Saba voor het vergroten van de betrokkenheid van hun 

medewerkers, het verbinden van hun teams en het verkrijgen van 

kritisch inzicht in de impact van talent op succes van de organisatie.

Bent u er klaar voor om uw medewerkers  
een nieuweleerervaring met een grote  

impact te bieden?

Uw succes
begint hier!


