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Eenvoudig online een sessie boeken met jouw

Over Expertezed

persoonlijke IT-expert. 's Avonds op de bank,
onderweg naar een afspraak of gewoon op

Expertezed biedt live sessies met IT experts aan

kantoor. En dat alles terwijl je alleen betaald

voor professionals. Zo worden IT Professionals

voor de kennis waar jij behoefte aan

wereldwijd met elkaar verbonden. De start-up

hebt. Expertezed is een e-learning platform dat

speelt hiermee in op de groeiende behoefte aan

specialistische kennis van systemen als Oracle,

e-learning en het pay for what you use model.

Citrix en SQL toegankelijk maakt voor iedereen.

Het volledige proces - van aanmelden - tot de
sessie zelf - kan in één omgeving worden

Voor Expertezed heeft Webbouwers een

uitgevoerd. Daarmee overbrugt het een kloof

webapplicatie ontwikkeld waar de bezoeker kan

tussen de grote trainingen die worden

profiteren van IT-kennis op maat. Expertezed is

aangeboden door partijen als Oracle, SAP en de

meer dan een webinar en anders dan een blog.

gratis kennis die beschikbaar is online.

Een uniek e-learning concept en dat leidt tot de
nodige media-aandacht.

www.expertezed.com

Zo eenvoudig als bestellen bij Bol.com
"Oorspronkelijk wilden we een website. Maar na een eerste insightsessie met Webbouwers bleek al snel dat
er behoefte was aan een webapplicatie. Waarbij het volledige traject - van de presentatie van experts - tot
het boeken van een sessie - in één omgeving geregeld is."
Pascal Lubbe en Nienke Gijsen zijn de oprichters van Expertezed. De vraag aan Webbouwers was om een
applicatie te ontwikkelen die aansluit bij de visie van de start-up: IT professionals wereldwijd met elkaar
verbinden. Dat heeft geleid tot een applicatie met complexe functionaliteiten, die tegelijkertijd
eenvoudig in gebruik is. Samen bouwen we aan dit nieuwe platform.
Van Saoedi-Arabië tot Rusland
Maandelijks vinden er enkele tientallen sessies plaats en neemt het aantal hits op de website toe. Het
concept van Expertezed is niet onopgemerkt gebleven. Diverse online fora en vakbladen hebben
aandacht besteed aan het unieke karakter van de applicatie. Zo schrijft marketingplatform
Frankwatching: 'Expertezed overbrugt het gat tussen gratis content en standaard training.' Die mediaaandacht leidt tot een toestroom van het aantal internationale deelnemers. Er hebben meerdere sessies
plaatsgevonden met deelnemers van over de hele wereld.
Accountmanager Bas van Heugten over Expertezed:
"Bijzonder wordt het door de combinatie van complexe functionaliteiten aan de achterkant waar de
gebruiker niets van meekrijgt. Online betalen, sessies uitvoeren, achteraf reviewen: het kan allemaal direct
online in één naadloze ervaring. Daar zijn we als bureau best wel trots op."
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Naast enkele tientallen sessies

In samenwerking met Lars Markus van

functionaliteiten die erachter

per maand is ook het aantal

Studio Hunto hebben we het design

schuil gaat is Expertezed

ingeschreven experts

voorwww.expertezed.com ontwikkeld.

eenvoudig in gebruik. Zo

gestegen van 5 naar

Een minimalistisch ontwerp met frisse

zorgen we voor techniek die

50. Expertezed verovert steeds

kleuren en duidelijke call-to-actions.

daadwerkelijk bijdraagt aan

meer terrein binnen het IT-

een optimale site-beleving. In

landschap.

alles staat de expert centraal.
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