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In de praktijk bij
MotracLinde

Graag stellen
wij je voor aan
Marco De Juncker

Technisch Specialist
Software Support
bij MotracLinde.

In deze case staat Marco zijn ervaring met en zonder LearnLinq
centraal. Hiervoor hebben wij Marco een aantal onderwerpen
voorgelegd voordat LearnLinq werd geïmplementeerd.
Na ruim een half jaar is het tijd om de balans op te maken en te
kijken hoe Marco nu tegen deze onderwerpen aankijkt.
Er kan zo dus goed worden weergegeven wat LearnLinq kan
veranderen in een leerorganisatie.

De onderwerpen die in deze case
worden besproken zijn:
De vier onderwerpen zijn allemaal speerpunten die
belangrijk zijn bij de aanschaf van een LMS. Naast
functionele redenen, zoals aantoonbare bekwaamheid,
is het ook van groot belang dat de medewerker actief
wordt uitgedaagd en gestimuleerd om zichzelf te
ontwikkelen.

Beleving van de medewerkers

Compliance management en
bedrijfsprocessen

Persoonlijke ontwikkeling

Aantoonbare bekwaamheid

Per onderdeel zal
Marco zijn ervaringen
delen. Hierin wordt een
onderscheid gemaakt
in de periode voor
LearnLinq (grijs) en de
periode met LearnLinq
(paars).

Beleving van de medewerkers
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Voor de medewerkers werkt
het procesmatig zoals het is.

Veel positiever! Medewerkers
hebben meer kansen.

Toch is het inefficiënt.
Daarnaast kunnen medewerkers niet uit
zichzelf een training op starten.

Ook wordt er snel ingeschreven
voor cursussen door de trigger die wordt
verstuurd per e-mail.

Dit kan dus een stuk professioneler
worden opgepakt.

Doordat de software eenvoudig en
laagdrempelig is in gebruik voelen
medewerkers zich al snel thuis en kunnen
wij aan de achterkant iedereen
beter motiveren.

Compliance management en bedrijfsprocessen
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Er zijn drie personen verantwoordelijk voor de
administratie rondom opleidingen.

Met LearnLinq kunnen alle
bovenstaande processen worden
gestroomlijnd in de software.

Resultaat: drie verschillende Excelbestanden.
Hierbij worden medewerkers handmatig
uitgenodigd via Outlook. Een foutgevoelig en
inefficiënt proces.

Ook zorgen handige functionaliteiten
zoals de compliancemanagement
functie ervoor dat de administratieve
last enorm is afgenomen.

Bovendien wordt het ervaren als
tijdsintensief en omslachtig.

Het verder automatiseren van deze processen
is iets waar wij nu volop mee bezig zijn.

Persoonlijke ontwikkeling
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Er wordt niet actief gestuurd op
persoonlijke ontwikkeling.

Dit is een uitdaging die
momenteel speelt.

Medewerkers kunnen zich vaak niet
voorbereiden op een klassikale sessie.
Hier zijn nog geen middelen voor beschikbaar.
Wanneer iemand een training wil
volgen dan kan dit wel.

Wij zijn druk bezig met het zelf
ontwikkelen van e-learnings.

Dit moet diegene persoonlijk aanvragen.
Leidinggevenden handelen wel proactief
richting deze aanvragen.

Echter is het cijfer in de huidige
situatie nog steeds gelijk.

De mogelijkheden zijn er nu
in ieder geval wel.

Aantoonbare bekwaamheid
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Resultaten worden doorgegeven via een
papieren presentielijst.

Het borgen van de resultaten is
een stuk eenvoudiger.

Borging van bekwaamheden wordt op
verschillende plaatsen gedaan.
Zo bestaan er bijvoorbeeld fysieke,
persoonlijke dossiers.

Daarnaast is het een
groot voordeel dat alles inzichtelijk is op één
centrale plek.

Er is dus geen centraal inzicht voor de
beheerder, de manager en de medewerker. Dit
is een groot gemis en zeker iets wat wij graag
beter willen gaan regelen met LearnLinq.

Het zou nog een fijne toevoeging zijn
als de rapportage in de toekomst nog
gedetailleerder kan worden gemaakt.

Marco De Juncker:
“LearnLinq is écht een
partner in leren.”

Waarom LearnLinq?
LearnLinq is enorm gebruiksvriendelijk.

Het informele karakter in de samenwerking

Er wordt gewerkt op basis van logische leerlijnen.

maakt LearnLinq als bedrijf prettig om mee

Hierdoor is het gemakkelijk om leerpaden te

samen te werken.

bouwen.

Contact
Ben jij benieuwd geworden naar de mogelijkheden van LearnLinq? Of zou je graag wat meer te
weten willen komen over deze case.
Neem dan contact door te mailen naar sales@learnlinq.com of te bellen
naar 010 593 9411.

Meer weten? Ga naar learnlinq.nl

