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Over SDB Webshop

SDB webshop

SDB Webshop is dé plek waar alle zorgprofessionals 
snel en eenvoudig hun kennis up-to-date houden of 
uitbreiden. Samen met inhoudsdeskundigen hebben 
we een breed aanbod e-learnings ontwikkeld voor 
professionals binnen huisartsenpraktijken, VVT en 
ZZP’ers in de zorg. Via een gemakkelijke en gebrui-
kersvriendelijke online omgeving kunnen zorgpro-
fessionals e-learnings aanschaffen, activeren en 
direct online volgen. Na het goed afronden van een 
e-learning vind je je certificaat terug in deze online 
omgeving. Investeren in een bepaald leerplatform is 
dus niet noodzakelijk, een stabiele internetverbin-
ding is voldoende!

Speciaal voor zorgorganisaties bieden we de moge-
lijkheid om een flexibel en op maat aanbod samen 
te stellen. Samen met een van onze experts kijken we 
welke e-learnings interessant en relevant zijn voor de 
professionals. Vervolgens kun je zelf gemakkelijk de 
juiste collega’s toegang geven tot de juiste cursussen 
en houd je de voortgang bij. Elke maand bekijken we 
welke collega’s welke cursussen uit het aanbod heb-
ben gevolgd en ontvang je automatisch een factuur 
voor enkel de gevolgde cursussen.  

• Een maatwerk aanbod voor jouw zorgorganisatie
• Overzichtelijk de voortgang van jouw 

medewerkers in kaart
• Betaal alleen voor de gevolgde modules met een 

maandelijkse afterpay factuur
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Voor wie is SDB Webshop geschikt?
De e-learnings in SDB Webshop zijn geschikt voor profes-
sionals in de brede zorgsector. Onze e-learnings gaan over 
zowel inhoudelijke en zorg specifieke onderwerpen, als 
over relevante wet- en regelgeving en zorgsoftware. Onze 
e-learnings zijn altijd aangepast op een specifiek niveau of 
beroepsgroep. Hieronder vind je een globaal overzicht.

Huisartsenpraktijk
Totaal: 179 cursussen
De zorg binnen huisartsenpraktijken staat door toenemen-
de vergrijzing en toenemende taken en verantwoordelijk-
heid al een tijd onder druk. Ons doel is om professionals 
binnen de huisartsenpraktijk met snelle en efficiënte 
e-learnings voldoende tijd te besparen zodat zij zich weer 
kunnen focussen op de belangrijkste taak: het verlenen 
van de beste zorg aan de patiënten.

Binnen de huisartsenpraktijk werken verschillende profes-
sionals voor wie we verschillende e-learnings ontwikkelen:
• Doktersassistenten
• Huisartsen
• Triagisten
• Praktijkondersteuners

Ziekenhuis & Acute zorg
Totaal: 296 cursussen
De (acute) zorg binnen ziekenhuizen is van groot belang, 
van levensbelang zelfs. Met onze digitale e-learnings waar-
borg je de kennis van zorgprofessionals op een efficiënte 
manier.

Door ons brede aanbod zijn onze e-learnings geschikt 
voor diverse professionals binnen ziekenhuizen. Denk aan 
verpleegkundigen of verzorgers op de spoedeisende hulp, 
maar ook op de afdelingen of binnen de revalidatiezorg.

VVT
Totaal: 298 cursussen
In de dagelijkse zorg aan een uiteenlopende groep van 
cliënten krijgen professionals binnen de VVT te maken met 
een verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden. 
Om kennis op peil te houden en bij te spijkeren, kwamen 
wij tot een totaallijst van bijna 300 relevante e-learnings.

GGZ
Totaal: 109 cursussen
Daar waar in de overige sectoren veel cursussen ook over 
dagelijkse zorg en medische kennis gaan, focussen onze 
GGZ cursussen zich daarnaast ook vooral op onderwerpen 
rondom agressie, inlevingsvermogen, communicatie en 
stress. 

Gehandicaptenzorg
Totaal: 127 cursussen
Het werk binnen de gehandicaptenzorg is divers. Van 
dagbestedingen tot woongroepen en van lichamelijke be-
perkingen tot geestelijke beperkingen. Als er een sector is 
waar het werk letterlijk elke dag anders is, is het de gehan-
dicaptensector wel. Door een breed aanbod e-learnings 
voor deze sector is er altijd een passend aanbod 
samen te stellen.
  

https://www.sdbgroep.nl/wp-content/uploads/2022/08/contentposter-2022-Q3-2.pdf
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Stap 1: Bepaal je organisatie aanbod
Heb je interesse in flexibele e-learning voor jouw 
collega’s? Neem dan contact met ons op via de website. 
Een van onze experts zal snel contact met je opnemen om 
de wensen en behoeftte van jouw organisatie in kaart te 
brengen.

Samen bepalen jullie het aanbod van e-learnings 
dat je wilt aanbieden aan jullie medewerkers. Dat kunnen 
een of meerder e-learnings zijn. We hebben geen minima-
le afneemhoeveelheid of minimaal aantal deelnemers. 

Stap 2: Geef zelf gemakkelijk de medewerkers 
toegang tot de juiste cursussen
Wij maken je wegwijs in onze ‘Mijn SDB’ omgeving. Samen 
bepalen we wie binnen de organisatie de ‘Organisatie ad-
min’ wordt. Hij of zij krijgt extra functionaliteiten toegewe-
zen in de ‘Mijn SDB’ omgeving. Binnen deze omgeving kun 
je zelf gemakkelijk en snel je teamleden toevoegen en hen 
toegang geven tot de juiste cursussen.

Bij het opstarten van een organisatieaanbod zullen wij je 
helpen om de medewerkers toe te voegen. In de toekomst 
kan de ‘Organisatie admin’ zelf teamleden toevoegen (bij 
indiensttreding) of juist verwijderen (bij uitdiensttreding).

Iedere medewerker ontvangt een mail op het opgegeven 
mailadres dat er e-learnings voor hem of haar beschik- 
baar zijn gesteld. Met één druk op de knop activeren zij 
hun account en kunnen zij kiezen uit het aanbod wat 
is klaargezet. 
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Stap 3: Houd de voortgang van je collega’s bij
Alles is ingesteld en je collega’s kunnen aan de slag! 
De ‘Organisatie admin’ kan in een gemakkelijk overzicht 
precies zien wie welke e-learnings heeft gevolgd en of 
zij deze hebben behaald. Zo zie je ook direct als er 
problemen rondom accreditatie driegen te ontstaan
bij een medewerker.

Stap 4: Ontvang maandelijks een overzichtsfactuur
Elke maand ontvangt de organisatie een automatische 
factuur. Hierop staan om welke cursisten en welke e-learn-
ing(s) het gaat. Indien gewenst sturen we deze factuur 
direct door naar je administratieafdeling.

Belangrijk: In het account van de medewerker staan alleen de cursussen 
klaar die onderdeel zijn van het contract. Alleen deze cursussen worden 
meegenomen in de maandfactuur. Uiteraard kan de medewerker zelf ook 
e-learnings bestellen en volgen in SDB Webshop die geen onderdeel zijn 
van het contract. Bij deze e-learnings is de medewerker zelf verantwoor-

delijk voor de betaling.

Stap 5: Pas je aanbod flexibel aan
Blijkt na een tijdje dat sommige e-learnings niet veel 
gevolgd worden? Omdat de informatie toch niet helemaal 
aansluit bij de behoefte van de organisatie? Of hoor je zelf 
vanuit je collega’s terug dat de behoefte toch ligt bij een 
e-learning die juist geen onderdeel is van het organisatie 
aanbod? Dan kun je flexibel e-learnings toevoegen of 
juist weglaten uit jullie aanbod. Bovendien houd je nauw 
contact met een van onze experts die op regelmatige basis 
samen met jou zal kijken naar de voortgang onder jouw 
collega’s en je van advies kan voorzien rondom het uitbrei-
den of veranderen van je aanbod. 

Zij gingen je voor

Interesse in een flexibel 
aanbod e-learning voor 
jouw organisatie?

Wil jij je collega’s de mogelijkheid geven om 
op een flexibele en efficiënte manier zichzelf 
bij- en na te scholen? Kom dan in contact 
met een van onze experts om de mogelijkhe-
den van een organisatie aanbod verder te 
ontdekken. Vul het formulier in op onze 
website of neem direct contact op
met info@sdbwebshop.nl of 088 – 38 88 388.

https://www.sdbgroep.nl/wp-content/uploads/2022/08/contentposter-2022-Q3-2.pdf
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