PERSBERICHT
Grote partijen gaan met EDU-DEX werken
cases van Prodis, Unilever, Rijksoverheid en OTIB
Amsterdam, 19 mei – Stichting EDU-DEX hield in Amsterdam haar jaarvergadering met
aansluitend een informatiemiddag. Met ruim 80 bezoekers was de bijeenkomst ver overtekend.
Zowel opleiders, cursusafnemers als andere partijen in de opleidingsmarkt waren goed
vertegenwoordigd. Vier cases werden gepresenteerd door organisaties die de toegevoegde
waarde van EDU-DEX herkennen en benutten.
Voorzitter Ton Dijkzeul opende de sessie met de constatering dat het in 2 jaar gelukt is om van
een helder concept een werkend en geaccepteerd systeem te maken dat de opleidingsmarkt nu
al beter en transparanter maakt.
Prodis: EDUDEX levert toegevoegde waarde voor afnemers
Directeur Jilt Sietsma van Prodis zette de opkomst van EDU-DEX in een breder kader neer: “het
verduurzamen van arbeid, slimmer samenwerken, leidt tot productiever en innovatiever werken. EDUDEX past in die trend en levert duidelijk toegevoegde waarde voor afnemers.” Hij zal het gebruik van de
opleidingsinformatie van EDU-DEX aanbevelen aan de (internationale) bedrijven en organisaties
waarvoor Prodis werkt.
Unilever: verbetering informatie-instroom
Jaap Stoppels van Schouten Managed Training Services vertelde hoe EDU-DEX wordt gebruikt om
Unilever Benelux te voorzien van de meest recente en betrouwbare opleidingsinformatie. Hij is
enthousiast over EDU-DEX: “we gaan de content van EDU-DEX natuurlijk gebruiken, het is een enorme
verbetering ten opzichte van de situatie dat je van alle opleiders apart informatie moet opvragen.”
O&O-fonds Technische Installatie Branche: eenvoudiger en betrouwbaar
De OTIB functioneert als steun- en adviespunt opleidingen voor de technische installatiesector. Via de
OTIB Opleidings-etalage wordt informatie over externe opleidingen verspreid over de 10.000
aangesloten bedrijven met ruim 120.000 medewerkers. OTIB gaat gebruik maken van EDU-DEX,
omdat die informatie betrouwbaar en actueel is, en het een stuk eenvoudiger is om het vanuit één adres
binnen te halen.
Leer-Rijk en De Leerkaart
Leer-Rijk en De Leerkaart vormen de opleidingendatabases voor medewerkers van de Rijksoverheid,
resp. Provincies, Waterschappen en Gemeenten. Deze databases bedienen dus tienduizenden
ambtenaren. Merte Buursink van Leer-Rijk: “EDU-DEX gaat ons helpen om de opleidingsinformatie voor
onze doelgroepen actueler en meer betrouwbaar te maken.”
Internationale belangstelling
Secretaris Rino Schreuder van EDU-DEX sloot de bijeenkomst af met het vermelden van concrete
internationale belangstelling voor EDU-DEX: van het Amerikaans/Europese Management Centre
Europe, het Belgische Vlerick, tot de internationale business school IMD in Zwitserland.
- - - - - - - - - - EDU-DEX
De onafhankelijke stichting EDU-DEX beheert een open standaard voor het vastleggen en uitwisselen
van opleidingsinformatie en draagt zorg voor optimale ondersteuning van organisaties bij het ophalen en
onderhouden van die informatie. De kosten van EDU-DEX worden via een bescheiden jaarlijkse bijdrage,
betaald door de gezamenlijke opleidingsaanbieders.
De EDU-DEX standaard zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling nauwkeuriger en efficiënter wordt, terwijl
zowel aanbieders van opleidingen als hun afnemers veel tijd en aanzienlijke kosten besparen.
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