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Alles op het gebied van 

Learning & 
Ontzorging
onder één dak

Persoonlijk
High tech leerportaal 
gecombineerd met 
backoffice ondersteuning 
en medewerkerssupport.

Ervaring
Meer dan 20 jaar 
ervaring & bewezen 
langdurige partnerships.

Kwaliteit 
Onafhankelijke 
opleidingsintermediair 
met kwalitatief aanbod 
op maat.



Bloo
mvil

le

Bloo
mvil

le

Learning Service Center
Via diverse kanalen zoals chat, telefoon en mail 
zijn wij dagelijks bereikbaar voor elke leervraag. 
Actief catalogusmanagement zorgt ervoor dat de 
opleidingsdatabase in omvang en variatie goed aansluit 
op alle relevante thema’s en onderwerpen. Dit zorgt 
voor voldoende afwisseling en keuzemogelijkheden 
voor medewerkers.

Bloomville is de meest groene en duurzame specialist en partner die met een schaalbare totaaloplossing 
het organiseren van leren voor jouw organisatie toegankelijker, efficiënter en overzichtelijker maakt.

Onze totaaloplossing bestaat uit een high tech leerportaal inclusief opleidingsdatabase, 
gecombineerd met de menselijke factor in de vorm van backoffice-ondersteuning 
en medewerkerssupport. Daarnaast nemen wij desgewenst de inkoop- en 
leveranciersprocessen uit handen. Door het in kaart brengen van het zoek- 
en boekgedrag van de medewerkers, krijg je inzicht in de learning journey. 
Deze anonieme data verkrijgen wij via onze geïntegreerde Learning Record 
Store. Door middel van uitgebreide learning analytics houd je grip 
op (verplichte) leertrajecten, voortgang en compliancy. Natuurlijk 
dragen wij ook zorg voor de factuurafhandeling en ontvang je één 
overzichtelijke maandfactuur. Liggen er HRD/L&D vraagstukken, 
dan helpen onze consultants daar graag mee. 

Bij Bloomville vind je alles op het gebied van leren en 
ontzorging onder één dak. 

Alles op het gebied van learning 
en ontzorging onder één dak

Inkoop- en leveranciersmanagement
Het managen en afsluiten van contracten met 
opleiders nemen wij graag uit handen. Wij bekleden 
een onafhankelijke adviesrol. Ons doel is om het best 
passende en meest optimale aanbod van leeroplossingen 
te bieden met de beste voorwaarden en kortingen. We 
stellen scherpe eisen aan nieuwe opleidingspartners en 
houden daarmee grip op kwaliteit. 

Consultancy
Onze (HRD/L&D) kennis en kunde delen we graag 
met jullie organisatie. Wij hebben veel ervaring 
met optimalisatie van bestaande leeromgevingen 
en houden hierbij rekening met medewerkers, 
organisatiewensen, strategie, techniek, processen en 
functionaliteit. Schakel ons gerust in voor advies en/of 
ondersteuning.

Learning analytics
Aan de hand van onze managementrapportages en 
geïntegreerde Learning Record Store worden alle 
activiteiten in het leerportaal gemonitord, geanalyseerd 
en gerapporteerd. Deze veilige, geanonimiseerde 
en AVG-compliant data vormen een bron voor 
gedetailleerde (trend-)analyses en business intelligence. 

Financiële ontzorging
Wij verwerken de facturen van alle opleidings-
aanvragen binnen het leerportaal. Elke maand ver-
sturen wij één transparante totaalfactuur inclusief 
een overzicht van alle geboekte opleidingen. 
Hierdoor houd je tijd over zodat jij je (meer) kunt 
richten op de kernactiviteiten van jouw organisatie.

“One team, many talents, 
same passion”

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor jouw organisatie? 

Scan de QR-code of ga naar  
www.bloomville.nl en check wat 
wij voor jouw organisatie kunnen 
betekenen. 

Meer dan 20 jaar ervaring in learning & development

Intuïtief high tech leerportaal, continu voorzien van 
nieuwe innovaties

Medewerkerssupport en persoonlijk opleidingsadvies

Volledig onafhankelijke en ruime opleidingsdatabase 
met alle beschikbare leervormen

Duurzame partnerships en co-creaties

Altijd de beste businesscase door transparantie en 
expertise

High tech leerportaal
Ons intuïtieve leerportaal is aantrekkelijk, 
laagdrempelig en werkt soepel en snel. 
Daarnaast is ons leerportaal inclusief 
opleidingsdatabase beschikbaar waar en 
wanneer jij wilt: any time, anywhere, any 
place and any device. 



Onze visie op het 
organiseren van leren
In onze visie op het organiseren van leren benoemen wij vijf pijlers:
learning eXperience, partnership, freedom to learn, opleidingsaanbod 
op maat en ontzorging. In andere woorden; om goed voorbereid aan 
de start van de toekomst te staan kun je als organisatie niet zonder
een high end leerportaal. In ons leerportaal vind je vervolgens een 
ruim - op de wensen afgestemd - onafhankelijk opleidingsaanbod 
met voldoende keuzevrijheid en zorgen wij voor servicegerichte 
dienstverlening en administratieve ontzorging. Dit alles in een prettige 
en transparante werkrelatie tussen opdrachtgever en Bloomville als 
pro-actieve partner.

Westkadijk 10a
3861 MB Nijkerk
Postbus 1090, 3860 BB Nijkerk

T +31 (0) 33 247 8610
E info@bloomville.nl
W www.bloomville.nl

Duurzaam in Bloomville

Een intuïtief leerportaal stimuleert en ondersteunt medewerkers 
om continu te blijven leren en ontwikkelen. Opleidingsaanbod dat 
aansluit bij zowel persoonlijke leerdoelen als strategische
doelen van de organisatie. Een toekomstbestendig leerportaal 
dat re- en upskilling faciliteert, voor interne en soms ook 
externe mobiliteit. Ons uitgangspunt is de medewerker 
faciliteren regie te geven over zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling. Ons leerportaal, maar ook onze 
dienstverlening, innoveert op actieve wijze mee met 
de wensen van onze opdrachtgevers.
Actief duurzaamheidsbeleid, waarbij we veel 
aandacht hebben voor mens en milieu, maakt
Bloomville als marktleider tot de meest 
deskundige, veelzijdige en duurzame 
learning service partner.

Omgeving
Met (opleidings)partners 
bespreken wij regelmatig 
elkaars duurzaamheidsbeleid. 
Ook laten we jaarlijks onze 
duurzame initiatieven toetsen.

Samenwerken
Wij steunen graag (lokale) 
goede doelen, werken samen 
met andere leerbedrijven en 
wij zijn o.a. partner van Trees 
for All en MVO Nederland.

Bloomvillers
Het welzijn van de 
Bloomvillers is belangrijk voor 
ons. Wij zorgen voor een 
goede balans op het gebied 
van work, body & mind. 


