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STUDYTUBE CLIENT SUCCESS 

Hoe MeanderGroep haar 
medewerkers zelfstandig laat 
ontwikkelen
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Over MeanderGroep
MeanderGroep is een zorgorganisatie met ruim 5.500 medewerkers in Zuid-

Limburg. Elke vorm van begeleiding, verpleging en verzorging die Meander 

biedt is erop gericht om mensen de regie over hun eigen leven te laten 

behouden en hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Die 

zelfstandigheid biedt Meander ook aan haar zorgpersoneel, maar dan op 

het gebied van leren en ontwikkelen.
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Opgericht in 

2006

Zorgverlening20.000

klanten

4 divisies 

met een 

eigen cultuur

5.500

medewerkers

16 locaties
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Ondersteuning

Dat bereikt Meander door medewerkers elke drie jaar intern te toetsen. Het 

Learning Experience Platform van Studytube wordt ingezet om hen bij te 

staan in die ontwikkeling van hun kennis en kunde.

“Als je op zoek bent naar een toegankelijk, 
laagdrempelig en overzichtelijk LMS, kun je niet 
om Studytube heen.” 

Marcel Dortants 

Coördinator 

Meander Leren

“Medewerkers hebben zoveel mogelijk eigen 
verantwoordelijkheid als het gaat om hun 
ontwikkeling. Het is onze taak om hen daarin te 
ondersteunen en te faciliteren, zodat ze bekwaam 
en bevoegd blijven.”

Marcel Dortants 

Coördinator 

Meander Leren

Inzicht en transparantie

 

Meanders wens en behoefte was om een platform te vinden waar 

medewerkers zelf hun eigen leerpad beheren. Een transparante manier 

van leren, waarbij ook managers inzicht hebben in de ontwikkeling van hun 

personeel. Meander ging dus op zoek naar een leerplatform dat naadloos 

aansloot op deze wensen.

Het inspirerende leerplatform van Studytube bleek een schot in de roos. Het 

stelt Meander in staat om haar medewerkers laagdrempelig en zelfstandig 

te ontwikkelen. Daarnaast vervult het Learning Management Systeem van 

Studytube de behoefte om de leervoortgang van de werknemers te kunnen 

bijhouden. Dit geeft Meander inzicht in het leergedrag, certificaten en 

competenties van hun professionals.
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Meest gevolgde trainingen:

•  Hygiëne en cliëntzorg (3.952 medewerkers)

•  ONS medewerkersportaal (1.607 medewerkers)

•  Slikken slikproblemen (1.465 medewerkers) 

Het Leerplatform

Met de implementatie van het Studytube-leerplatform heeft Meander 

een intuïtieve en laagdrempelige omgeving in huis gehaald, die haar 

medewerkers in staat stelt online de nodige trainingen te volgen. Vrijwel alle 

zorgmedewerkers bij Meander worden nu getraind via het leerplatform, en 

dat maakt de organisatie een stuk efficiënter. 

Het bijhouden van het kennismanagement van zo’n grote groep 

zorgprofessionals is een hele opgave. Maar dankzij het Learning 

Management Systeem is dat proces inzichtelijker dan ooit. 

“We besparen veel tijd, doordat vrijwel alle 
theoretische kennis nu via e-learning gaat. 
Daarbij is het belangrijkste winstpunt dat we 
een veel beter inzicht hebben in hoe onze 
professionals leren, hoe vaak en waar”.

Marcel Dortants 

Coördinator 

Meander Leren
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Zo geeft het platform altijd een overzicht van de leervoortgang van elke 

medewerker, en van wie er eventueel nog certificaten of kennis mist. Op die 

manier loopt Meander nooit achter de feiten aan.

Daarnaast gebruikt Meander ook de Auteurstool van Studytube om zelf 

e-learnings en trainingen te maken. Zo kan bedrijfsspecifieke informatie 

eenvoudig intern gedeeld worden.

“Niet alleen hebben we nu inzicht in het 
proces, maar ook in de gevolgde trainingen. 
Zo weten we bijvoorbeeld dat ‘Hygiëne en 
cliëntzorg’, ‘ONS medewerkerportaal’ en 
‘Slikken slikproblemen’ tot de top drie van 
meest gevolgde trainingen behoren.”

Marcel Dortants

Coördinator Meander Leren

Tot slot bouwt Meander met al die ontwikkeling- en groeimogelijkheden 

aan een sterker werkgeversmerk. In een markt waar specialistisch personeel 

schaars is en de vraag naar zorg steeds groter wordt, is dit een groot goed. 

Resultaten

•  4.685 actieve gebruikers

•  164.100 online trainingsminuten

•  39.219 voltooide cursussen 

•  8.8 gemiddelde beoordeling
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Net als MeanderGroep ook werken 
aan een toekomstbestendige 
organisatie met behulp van een 
leerplatform?

Plan hier een belafspraak met Michiel om eens 
vrijblijvend van gedachten te wisselen.

michiel@studytube.nl

+31 6 11 71 08 30
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Designed with 
your future 
in mind.

www.studytube.nl

Naritaweg 70 
1043 BZ, Amsterdam

info@studytube.nl 

Service: 020 - 779 69 94 
Office: 020 - 233 02 17


