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De online role plays van marktleider TrainTool zijn een hit omdat je soft skills leert en onderhoudt

door te doen. Om trainen en toepassen nog meer te versmelten, is gewerkt aan een nieuwe

revolutie: Smart Video Role Play. Deze nieuwe app wordt 7 april officieel gelanceerd.

De online role plays van marktleider TrainTool zijn een hit omdat je soft skills leert en
onderhoudt door te doen. Met de gloednieuwe app wordt het nog eenvoudiger en
vanzelfsprekender. Op vooraf gekozen momenten verschijnen er notificaties op je device: er
begint een collega of klant tegen je te praten, je publiek kijkt je verwachtingsvol aan. Je oefent
precies wat je direct daarna in de praktijk kunt brengen.

Het werd in 2011 niet voor mogelijk gehouden: communicatieve vaardigheden leren via een pc met
webcam. Het Utrechtse TrainTool waagde het en ontwikkelde een unieke methode. Inmiddels nemen
wereldwijd duizenden deelnemers van bijvoorbeeld KLM, Akzo Nobel, gemeenten en universiteiten
een veelvoud aan video’s op met hun pc, tablet of smartphone. Door voorbeelden en online role
plays bekwamen zij zich in feedback geven, adviseren, onderhandelen, presenteren en ga zo maar
door. Mensen worden zichtbaar maar - via scores - ook meetbaar vaardiger.

Om trainen en toepassen nog meer te versmelten, is gewerkt aan een nieuwe revolutie: Smart Video
Role Play. Deze nieuwe app wordt 7 april officieel gelanceerd. De werkgever of opleider zet skills op
het menu en kiest het oefenritme. Door kleine maar complete activiteiten komt de deelnemer direct in
actie. In de testfase zei een gebruiker: “het doen van een oefening voelt even vanzelfsprekend als
een kop koffie halen”. 

“Het ontwikkelen van je communicatie is nog nooit zo leuk geweest”, concludeert medeoprichter en
CEO Marijn de Geus. “We zien dat conventionele trainingsmethoden steeds minder effectief zijn,
maar nog wel net zoveel tijd kosten. Wat gevraagd wordt, is echte integratie met de praktijk en
individuele aandacht. Daarom hebben we een app ontworpen die ontwikkeling voor iedereen zo
toegankelijk mogelijk maakt.”

Over TrainTool

TrainTool is een snelgroeiend Nederlands bedrijf. Vanuit het hoofdkwartier in Utrecht worden



organisaties in verschillende sectoren wereldwijd geholpen bij het ontwikkelen van de
communicatieve en commerciële vaardigheden van hun medewerkers of studenten. Zo wordt er
samengewerkt met diverse universiteiten, multinationals, verzekeraars, banken, gemeenten en
trainingsbureaus. TrainTool won onder meer de innovatieve E-Learning Award en Accenture
Innovation Award.

Over het Role Play Launch Event

Op donderdagmiddag 7 april presenteert TrainTool in Utrecht een overzicht van de nieuwe features,
waarna aanwezigen de app als eerste kunnen proberen. Ook zal CEO Marijn de Geus kijken naar de
toekomst van het meten en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. De middag wordt
afgesloten met een muzikale borrel.

TrainTool homepage
http://www.traintool.com/nl

Smart Video Role Play
http://www.traintool.com/nl/producten/smart-video-roleplay
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CONTACTPERSONEN

OVER TRAINTOOL

Professional communication is an art. We want to help people reach an unexpected level of competence and as a
result become more comfortable, effective and successful in all thinkable areas of professional communication.
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TrainTool is a fast growing Dutch company with a team of learning specialists and software developers. We are
located in Utrecht, near to Central Station. We work for many of the largest companies and partner with some of
the best training companies.

We were awarded several prizes (Innovative E-Learning Award 2012, Accenture Innovation Awards
Communication 2013) and have been featured in most of the Dutch media.

TrainToolnewsroom
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