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DE TOEKOMST VAN WERK

Hans Schuurmans is fan van Robert Cialdini.  

Hij past de lessen van de Amerikaanse over

tuigingsgoeroe regelmatig toe bij SkillsTown en 

eigenlijk vindt hij dat zijn medewerkers het werk 

van Cialdini ook moeten kennen. “Ik zou ze één 

van zijn boeken kunnen geven, maar kun je 

tegenwoordig nog verwachten dat ze dat boek 

van 300 pagina’s helemaal doorploegen? Nee, 

en dus hebben we een Essential over Cialdini 

gemaakt, een video waarin je in drie minuten 

wordt bijgepraat over zijn werk. DirectKnow 

noemen we dat. En wil je verdieping, dan kan 

dat. Onder andere via embedded YouTube

video’s en hyperlinks naar bronnen op internet.”

Hans Schuurmans, CEO van SkillsTown

“ We leren om te  
kunnen presteren”

Hij is CEO van de grootste online opleider van Nederland en de ambities zijn hoog: 

binnen afzienbare tijd moet SkillsTown in één adem genoemd worden met bekende 

instituten als LOI en NCOI. Hans Schuurmans is altijd bezig met innovatie en dus ook 

met de toekomst. “We zijn nu aan het experimenteren met virtual reality om helemaal 

klaar te zijn als die techniek de markt echt gaat veroveren.”

Deze Essentials vormen een steeds belangrijker 

onderdeel in het aanbod van SkillsTown. 

Schuurmans: “We zeiden altijd: kennis is macht, 

maar nu zeggen we: kennis delen is macht. Er is 

gigantisch veel kennis aanwezig in organisaties, 

in principe hoef je niet eens zoveel van buiten 

te halen. Alleen is het wel zaak om die kennis te 

ontsluiten en met elkaar te delen. Daar helpen 

wij bij, via één van onze standaardoplossing of 

via aanbod op maat.”

Spotify-model

In 2009 zette Schuurmans de HEMA academie 

op, samen met Kasper Boon, oudrector van de 
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een camerateam op stap 

gegaan en hebben een 

instructievideo gemaakt.  

Ik kan je vertellen dat ik 

 absoluut niet technisch ben, 

maar dankzij die essential  

kan ik nu ook een waterputje 

verhogen.”

SkillsTown is een combinatie 

van een aanbieder van online 

leeroplossingen en een IT

bedrijf. Innovatie speelt  

een belangrijke rol, vertelt 

Schuurmans. “We hebben  

een groot budget voor inno

vatie. Technologie is geen  

doel op zich, maar wel een 

belangrijk middel. Zo zijn  

we nu druk bezig met virtual 

reality. We willen daarmee 

experimenteren en fouten 

maken zodat we er klaar voor 

zijn als die techniek de markt 

gaat veroveren. Als het om 

innovatie gaat, luisteren we 

goed naar onze klanten.  

We vragen ze: wat zijn je 

 plannen, waar wil je in de 

 toekomst naar toe? Daar 

 proberen we dan met onze 

oplossingen bij aan te sluiten. 

Innovatie komt uit de markt.”

Heilige graal

Innovatie gaat ook over het 

bereiken van de groep mede

werkers die niet meteen 

enthousiast staat te springen 

als het om het vergaren van 

nieuwe kennis en kunde gaat. 

Mensen die sidderen bij de 

gedachte dat ze een leven 

lang moeten leren, terwijl dat 

noodzakelijker is dan ooit. 

Schuurmans: “Ik zie mijn 

bedrijf als een snoepwinkel 

waar iedere week nieuwe 

 cursussen en leeroplossingen 

bijkomen, geweldig! Maar 

inderdaad, niet iedereen denkt 

er zo over. In ieder bedrijf zijn 

er drie groepen: de enthousi

astelingen, een groep twijfe

laars en een groep voor wie 

alleen al het woord ‘leren’ een 

enorme blokkade opwerpt. 

We zeggen altijd tegen onze 

klanten: het succes van je 

organisatie wordt bepaald 

door de mate waarin je groep 

twee en drie meekrijgt. We 

hebben de heilige graal nog 

niet gevonden, maar we boe

ken absoluut vooruitgang, bij

voorbeeld door onze kennis in 

een app te stoppen waarin het 

woord ‘leren’ helemaal niet 

meer voorkomt. Medewerkers 

raadplegen die app op een 

organische manier, zoals ze 

ook naar Google of WhatsApp 

gaan, waardoor ze helemaal 

niet meer het gevoel hebben 

dat ze leren. Dat bevalt ze 

beter dan ze in een klasje zet

ten of een cursus aan te bie

den. Ik geloof daar erg in.” 

Open Universiteit. “We introduceerden het 

 Spotifymodel voor online leren: de mede

werkers van onze klanten kregen de beschik

king over een leerbibliotheek waaruit ze zelf 

hun cursussen konden kiezen. Dat was een 

 succes, niet in de laatste plaats omdat orga

nisaties vanwege de crisis sterk bezuinigden  

op het duurdere klassikaal onderwijs.”

HEMA academie werd SkillsTown en wordt  

nog steeds geleid door Boon en Schuurmans. 

Met meer dan 700 cursussen, 200 webinars  

en 400 essentials is SkillsTown de grootste 

online aanbieder in Nederland. Daarnaast biedt 

Skills Town pakketten op maat voor bedrijven  

en branches. De klanten komen uit het bedrijfs

leven, overheid en onderwijs. Schuurmans: 

“Sinds we zijn begonnen, zijn we steeds meer 

gaan inzien dat leren slechts een middel is. 

Waar het om gaat is dat medewerkers iets leren 

om beter te kunnen presteren. Hoe help je men

sen van A naar B? Daarom zijn we nu zo druk 

bezig met essentials, een hele effectieve manier 

om je prestatie snel te verbeteren. Het gaat niet 

alleen om kennis, maar bijvoorbeeld ook om 

werkinstructies. Iedere HRprofessional kent  

de 702010regel. 10 procent van de kennis en 

kunde doe je op als je formeel leert, 20 procent 

leer je van collega’s en 70 procent tijdens het 

werk. Daarom is het ook zo belangrijk om men

sen op en tijdens hun werk te faciliteren.”

Waterputjes

Schuurmans geeft een voorbeeld: “Bij een klant 

van ons, een waterleidingbedrijf, wisten maar 

een paar medewerkers hoe je waterputjes moet 

verhogen. Aangezien die medewerkers al wat 

ouder zijn en de komende jaren uit dienst gaan, 

moest die kennis geborgd worden. We zijn met 

“ Ik zie mijn bedrijf als  
een snoepwinkel  
waar iedere week 
nieuwe  cursussen en 
oplossingen bijkomen, 
geweldig!”


