
   
 

DB Schenker Logistics implementeert het NetDimensions Learning LMS  

wereldwijd voor meer dan 62.200 medewerkers 

 

Londen (Engeland), Utrecht (Nederland) en Essen (Duitsland), 

23 mei 2013 - NetDimensions (AIM: NETD; OTCQX: NETDY), een wereldwijde leverancier van talent-, kennis- en 
leermanagement systemen, kondigde vandaag aan dat DB Schenker Logistics NetDimensions Learning, een centraal 
leerplatform, heeft geïmplementeerd voor meer dan 62.200 medewerkers op 2.000 locaties over de hele wereld. 
 
DB Schenker Logistics heeft als doel één van de top werkgevers in de wereld te worden. Basis hiervoor is Strategy  
2020  van het moederbedrijf - Deutsche Bahn. "Het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerde mensen is 
een belangrijk onderdeel van deze strategie," verklaarde Dr. Sylvia Broening, Vice President, HR Projecten, 
Reporting & Processen bij DB Schenker Logistics. 
 
"Om dit doel te bereiken  is één gemeenschappelijke infrastructuur nodig waarmee DB Schenker Logistics   
gestandaardiseerde en kwalitatief hoogstaande cursussen aan kan bieden om op het juiste moment en op mondiaal 
niveau alle medewerkers toegang te geven tot training & ontwikkelingsprogramma’s." 
 
DB Schenker Logistics had behoefte aan een stabiel, schaalbaar professioneel, flexibel en gebruikersvriendelijk 
platform met de mogelijkheid om processen te ondersteunen die het bedrijf in staat stellen om administratieve 
werkzaamheden - waaronder inschrijvingsprocessen, meldingen, tracking en herinneringen en geautomatiseerde 
rapportage -  te stroomlijnen. 
 
"Alle genoemde zaken vonden we in NetDimensions Learning. Bovendien is het platform 100% meertalig, wat erg 
belangrijk is voor ons," voegde Dr Broening toe. 
 
Eén centraal platform is de sleutel 
DB Schenker Logistics wil uiteindelijk op een enkel platform toegang geven tot het leer- en ontwikkelingsproces ter 
ondersteuning aan HR. 
Daniel Heyman, Manager Knowledge Management & E-Learning bij DB Schenker Logistics merkte op: "Dit 

gecentraliseerde platform zal ons in staat stellen om effectief wereldwijde projecten te ondersteunen inclusief 

doelgerichte groepspecifieke opleidingen zodat we alle opleidingsbudgetten efficiënt kunnen gebruiken. 

 

"Het maakt het ook mogelijk om wereldwijd kennis en vaardigheden met betrekking tot logistiek, processen en 

compliance te harmoniseren." 

 

Wereldwijd bereik met locale expertise 

De volledige NetDimensions Learning implementatie, inclusief consultancy, conversie, ondersteuning en hosting 

voor DB Schenker is uitgevoerd door The Courseware Company. The Courseware Company is de gecertificeerde 

NetDimensions reseller in Nederland. The Courseware Company is specialist in opleidings- en kennistechnologie, 

waaronder oplossingen voor e-learning authoring, kennismanagement en talent management. 

 

Coen Flach, CEO van The Courseware Company: "De lokale Nederlandse DB Schenker vestiging was één van onze 

eerste klanten sinds 2005. Tijdens het selectieproces voor het wereldwijde platform konden ze uit eigen ervaring  

NetDimensions Learning en The Courseware Company aanbevelen:  alle vereiste functies werkten zoals aangegeven 

en ze waren zeer tevreden over de kwaliteit van zowel product als ondersteuning." 

 

John Downie, NetDimensions 'Channel & Alliance Director voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika zei: "The 

Courseware Company is NetDimensions' top reseller in Europa en we werken al circa 10 jaar met hen samen. DB 

Schenker Logistics wordt onderdeel van een groep van ruim 100 bedrijven die we samen bedienen in de Benelux. " 

 

Heyman zei: "Met de steun van The Courseware Company, waren we in staat om alle relevante cursussen en de 

leergeschiedenis van ongeveer 45.000 werknemers wereldwijd te migreren van ons voormalige platform naar 



   
 

NetDimensions Learning in slechts vier maanden tijd. Een snelle implementatie van het trainingsaanbod verbetert 

de bedrijfsprestaties en versterkt de concurrentiepositie van DB Schenker Logistics. " 

 

Op de lange termijn is DB Schenker Logistics van plan effectief kennis te delen via een volledige integratie van leren 

en samenwerken in HR -concepten en -processen, evenals de dagelijkse gang van zaken. 

"NetDimensions gelooft in het tot stand brengen van een lange termijn relatie met haar klanten", aldus Downie. 

"Samen met The Courseware Company staan we klaar om de doelen van DB Schenker Logistics’ op korte en lange 

termijn te ondersteunen en hen te helpen om een van de top werkgevers in de wereld te worden." 

 

Over DB Schenker Logistics 

DB Schenker Logistics is een logistieke dienstverlener die industrie en handel ondersteunt bij het wereldwijde 

transport van goederen: vervoer over land, wereldwijde lucht- en zeevracht, contractlogistiek en supply chain 

management. Ongeveer 62.200 medewerkers op zo'n 2.000 locaties over de hele wereld zorgen voor een omzet van 

in totaal 14,867 miljard euro (2011). 

Als specialist in het Europese vervoer over zowel de weg en per spoor, verbindt DB Schenker Logistics alle 

belangrijke economische regio's in meer dan veertig Europese landen via een dicht netwerk van regelmatige 

lijndiensten. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in de wereldwijde lucht- en zeevracht oplossingen, alsmede alle 

daarmee verband houdende logistieke diensten. Geïntegreerde logistieke centra op de belangrijkste kruispunten ter 

wereld waar goederenstromen samenkomen en een effectieve koppeling tussen alle vervoerders zorgen voor een 

breed scala aan diensten met toegevoegde waarde. DB Schenker Logistics heeft topposities in de automotive, high-

tech, consumptiegoederen, beurslogistiek, bijzondere transporten en diensten voor grote sportevenementen. 

 

Over The Courseware Company 

The Courseware Company implementeert opleidings- en kennistechnologie binnen uw organisatie. Wij zijn een 

onafhankelijke dienstverlener en kunnen u helpen met advies, diensten, product selectie, project management, 

configuratie, implementatie en training. We werken samen met de beste wereldwijde leveranciers om u te kunnen 

voorzien van bewezen technologie, tijdige ontwikkeling, betrouwbare hosting en lokale ondersteunende diensten. 

Voor meer informatie, ga naar http://www.courseware.nl  

 

Over NetDimensions 

Opgericht in 1999, is NetDimensions (AIM: NETD; OTCQX: NETDY) een wereldwijde leverancier van prestatie, kennis 

en leer management systemen.  

 

NetDimensions biedt bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties talent management oplossingen om te 

leren, kennis te delen, prestaties te verbeteren,  samenwerking te bevorderen en compliance programma's voor 

medewerkers, klanten, partners en leveranciers te beheren. 

 

Erkend als een van de beste technologieleveranciers in de talent management industrie wat betreft 

klanttevredenheid worden de NetDimensions producten geselecteerd door toonaangevende organisaties 

wereldwijd zoals ING Bank, Cathay Pacific, Hunter Douglas, Chicago Police Department, Travelex en Fresenius 

Medial Care. NetDimensions is ISO 9001 gecertificeerd en NetDimensions hosted services zijn ISO 27001 

gecertificeerd. Voor meer informatie, bezoek http://www.netDimensions.com of volg @netdimensions op Twitter.  
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