
   

 

 

Plaats, datum 

 

Beste Naam, 

 

Ook in deze roerige tijd vinden we het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen, want zo 

staan we samen nog sterker in de huidige situatie. We willen je dan ook graag kennis 

laten maken met Travel College van Reiswerk: hét online leerplatform voor alle 

medewerkers in de reisbranche. Hier vind je e-learnings, webinars en essentials op 

allerlei interessante vlakken, van taalcursussen tot content marketing. Zo kun je jezelf 

nog beter maken in je werk, en als je wilt je ook verdiepen in andere vakgebieden die je 

inspireren. Via een assessment ontvang je een ontwikkeladvies dat je ondersteunt op 

weg naar nog meer kennis. 

Flexibel en efficiënt  

Jezelf ontwikkelen hoeft helemaal geen kwestie te zijn van wekenlang zitten blokken. 

Integendeel. Zo vind je op Travel College e-learnings van een paar uur waarbij je echt 

diep in de materie duikt. Maar ook zijn er interessante webinars van een half uurtje of 

essentials waarbij je in enkele minuten heel gericht iets nuttigs leert. Zoals ‘De gouden 

regels voor feedback geven’. Je kunt de modules volgen wanneer dat jou het beste 

uitkomt.  

Je horizon verbreden 

Eerder brachten we je al op de hoogte dat wij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkgelegenheid (NOW) in het tweede tijdvak hebben aangevraagd, om zoveel 

mogelijk banen te behouden. En tegelijkertijd proberen we ons aan te passen aan de 

nieuwe economische realiteit. Daarom willen we je ook stimuleren om jezelf bij te 

scholen. Zie je op Travel College een cursus buiten je eigen werkveld, maar die toch je 

interesse wekt? Dan zou je hiermee zelfs een eerste stap kunnen zetten naar 

omscholing. Zo ontwikkel je jezelf niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte.  

Online leren is heel eenvoudig 

Registreren voor Travel College kan heel gemakkelijk met je e-mailadres op 

www.travelcollege.nl. Na registratie kun je direct aan de slag met online leren. Wil je 

meer weten op het gebied van leren en ontwikkelen in de reisbranche? Neem dan ook 

eens een kijkje op de website van Reiswerk, waar je ontzettend veel informatie vindt.  

We wensen je veel succes en plezier met leren! Bij vragen neem gerust contact op met 

Laura Mooi, Programma manager leren & ontwikkelen bij Reiswerk via laura@reiswerk.nl 

OF Naam en contactgegevens contactpersoon werkgever 

 

Hartelijke groet, 

 

Naam Werkgever 
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