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STUDYTUBE CLIENT SUCCESS 

Hoe Van Wijnen een 
toekomstbestendige 
organisatie bouwt 
met Studytube
en daarbij kostbare tijd 
bespaart
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Over Van Wijnen
Bouwbedrijf Van Wijnen heeft het aura “traditionele aannemer” voorgoed 

van zich afgeschud. Nu speelt de onderneming een rijkere rol: die van 

uitvoerend bouwer, de bedenker/verkoper van nieuwe concepten, en 

verantwoordelijke voor beheer en onderhoud. Om die transitie zo goed 

mogelijk te onderbouwen en alle medewerkers klaar te stomen voor de 

aankomende innovaties, besloot het bedrijf in zee te gaan met Studytube.
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Opgericht in 

1907

1.942 

medewerkers

Bouwsector Klant sinds 

2019

Opleidings-

niveau VMBO 

tot WO

24 

locaties
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“Hoe beantwoord je de verschillende 
leerbehoeften van je medewerkers met 
een relevant opleidingsaanbod dat past 
bij hun vakgebied en opleidingsniveau?”

Danny Buma

Manager Learning & Development

In de bouwsector volgen vernieuwingen en veranderende eisen elkaar in 

hoog tempo op. Dat maakt leren en ontwikkelen essentieel. Van Wijnen wilde 

zich dan ook graag ontpoppen tot een lerende organisatie. Deze ambitie 

ging echter gepaard met enkele aanzienlijke uitdagingen.

Een organisatie met meerdere opleidingsniveaus telt minstens evenveel 

leerbehoeften. Het is een uiterst omvangrijke taak om al die verschillen in 

kaart te brengen en op basis daarvan een relevant opleidingsaanbod te 

ontwikkelen. “Onze HR-afdeling boekte en beheerde al die opleidingen en 

stuurde medewerkers persoonlijke uitnodigingen,” legt Buma uit. “Het is 

enorm veel werk om dat voor zoveel mensen te doen.” Ook moesten de HR-

medewerkers alle leercurves manueel bijhouden in hun administratie, wat 

een hoop tijd kostte. 

Daarnaast wilde Van Wijnen zowel klassikale als online trainingen aanbieden 

en eigen interne evenementen organiseren, maar het bedrijf kon alle 

leervormen niet op één centrale plek samenbrengen. Ook was het, mede 

door de druk op de bouwplaats, een hele opgave om uitvoerend personeel 

een les te laten bijwonen.

Verschillen verzoenen
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Verschillende partijen benaderden Buma met hun eigen L&D-oplossing, 

maar Studytube trok aan het langste eind. “Sommige partijen waren op 

technisch gebied erg vernuftig,” vult Buma aan, “maar voelden meer aan 

als een ICT-bedrijf dan een volwaardige L&D-partner. Studytube begreep 

onze problemen en stelde concrete oplossingen voor. Het is een echte 

samenwerking, die de leverancier-klantverhouding overstijgt.” 

Dankzij het alles-in-één-leerplatform van Studytube kan Van Wijnen nu 

een passend opleidingsaanbod – van klassikaal tot offline en blended – 

aanbieden in één intuïtieve online omgeving. Die gebruiksvriendelijkheid 

inspireert ook uitvoerend bouwpersoneel, dat weinig achter de computer zit, 

om op een laagdrempelige manier online trainingen te volgen.

“Het platform combineert het gebruiksgemak 
van Netflix met een ruim aanbod zoals dat van 
Zalando. Iedereen kan leren met Studytube.”

Danny Buma

Manager Learning 

& Development

“We moeten per persoon bijhouden wie welke 
certificaten heeft. Studytube koppelt die informatie 
automatisch aan het personeelsbestand. Het 
inscannen van certificaten is dus verleden tijd.”

Danny Buma

Manager Learning 

& Development

Via Studytube is het mogelijk om een brede waaier aan online cursussen 

en microlearnings te volgen in de trainingsbibliotheek, inclusief eigen 

leercontent, evenementen en inwerktrajecten voor nieuwe medewerkers. 

“Het aanbod is compleet,” vult Buma aan. “Een timmerman heeft 

bijvoorbeeld baat bij een training over asbestherkenning, terwijl een cursus 

over rekenmethodieken beter aansluit bij een calculator. Er moet voor iedere 

medewerker iets van zijn of haar gading bij zitten.” 

De Digitale Opleidingsintermediair (DOI) maakt het zoeken en boeken 

van klassikale trainingen snel, gemakkelijk en overzichtelijk. Met behulp 

van de rapportagefunctie kan Van Wijnen op elk moment de behaalde 

veiligheidscertificaten van het personeel inzien.

Leerstof aanbieden op één centrale plek
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Van Wijnen wil haar medewerkers en teams laten groeien in hun 

professionele en persoonlijke ontwikkeling, zodat iedereen op een duurzame 

manier vorm kan geven aan de strategische doelen van de organisatie.

En de medewerkers zelf? Die hebben de smaak helemaal te pakken, aldus 

Buma: “Het is mooi om te zien dat op alle niveaus binnen Van Wijnen gebruik 

wordt gemaakt van het aanbod van Studytube: van onze vakmensen op de 

bouwplaats tot het kantoorpersoneel. Onze medewerkers vinden het oprecht 

leuk om e-learnings te volgen! Dat kunnen ze immers doen waar en wanneer 

ze maar willen.” 

Tijdwinst

4 uur0 uur

15
min

Vroeger besteedde Van Wijnen gemiddeld vier uur aan de 

inkoopprocedure van een opleiding – van zoektocht en boeking naar 

facturatie. Nu duurt dat, dankzij de Digitale Opleidingsintermediair, 

slechts 15 minuten!

Minder rompslomp, meer groei



6

Net als Van Wijnen ook werken aan 
een toekomstbestendige organisatie 
met behulp van een leerplatform?

Plan hier een belafspraak met Jeroen om eens 
vrijblijvend van gedachten te wisselen.
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michiel@studytube.nl

+31 6 11 71 08 30

mailto:michiel%40studytube.nl%20?subject=
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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


