
Maak gebruik van reflectietools van Emtbe.com met korting  
  
Emtbe.com levert producten voor het werken op afstand en gericht op professionele ontwikkeling. 
Binnen een beveiligde web applicatie worden reflectietools zoals o.a. e-coaching, e-intervisie en e-
supervisie gefaciliteerd. LVSC-leden krijgen 15% abonnementskorting als zij gebruik maken van deze 
webapplicaties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een 30 dagen proefversie. 
 
Kenmerken van emtbe.com producten 
Structuur 
De applicatie is ingericht met verschillende methodes. Deze methodieken worden onder begeleiding 
gefaseerd doorlopen. Er is tevens een gestructureerd overzicht van lopende en afgesloten trajecten. 
 
Resultaatgericht 
Door geïntegreerde voortgangsbewaking worden de deelnemers geïnformeerd over de voortgang 
van een traject. 
 
Veilig 
Alle data binnen de web applicatie is beveiligd (SSL-certificaat van GlobalSign). 
Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie gecodeerd en versleuteld wordt opgeslagen en verzonden. 
Hierdoor wordt de veiligheid van alle informatie gegarandeerd. De web applicatie wordt niet voor 
andere commerciële doeleinden (advertenties, verkoop van persoonsgegevens e.d.) gebruikt. 
 
Platformonafhankelijk 
De applicatie is platformonafhankelijk (Windows, Macintosh, Linux, etc.), omdat u deze benadert 
vanuit uw eigen webbrowser (internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc). Hierdoor is een 
ingewikkelde installatieprocedure overbodig bij het in gebruik nemen binnen uw organisatie.Het 
vergt geen schijfruimte op de computer van de gebruiker. Een update vereist geen wijzigingen op de 
werkplek. Het integreert gemakkelijk met andere websites of web services. 
 
Werkwijze en Rendement 
De applicatie maakt gebruik van het geschreven woord. 
Daarnaast is er de mogelijkheid voor het toevoegen van documenten, geluid en beeldopnames. 
Voordelen van deze werkwijze zijn o.a.: 
• Gestructureerde leermogelijkheden met medewerkers 
• Werken met meer contactmomenten zonder te reizen of te plannen. 
• Het gecombineerd kunnen aanbieden van verschillende begeleidingsvormen(face-to-face en het 
geschreven woord). 
• Afstand nemen van de directe ervaring, hierdoor meer tijd voor reflectie 
• Meer kans op succes  door het aanbieden van kleinere stappen en meer contactmomenten 
• Het borgen van het geleerde met hierdoor een grotere leeropbrengst 
 
Maatwerk 
Iedere organisatie heeft zo zijn eigen voorkeuren. Emtbe.com denkt hierin graag mee. Uw kunt hier 
bijvoorbeeld denken aan: 
• Eigen look en feel 
• Single Sign-on (één wachtwoord voor verschillende toepassingen) 
 
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. 
Emtbe.com; T:  024- 675 13 50; E: info@emtbe.com; I:  www.emtbe.com  
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