
Business Case Coolblue
‘Het juiste gesprek op het juiste moment’ 

is online héél goed te oefenen

Coolblue investeert in winkels en 
mensen

Technologieforum Tweakers riep Coolblue uit tot 

de ‘Beste Webwinkel van 2013-2014’. Opmerkelijk: 

Coolblue heeft naast 300 webshops inmiddels ook 

zeven fysieke winkels in Nederland én België. De 

filosofie van het bedrijf: klanten die de gang van 

het scherm naar een vestiging maken, optimaal 

bedienen. Goed opgeleid personeel dat over de 

juiste vaardigheden beschikt, is daarbij de sleutel 

tot succes, vindt retailmanager Marc van Elderen. Hij 

werkt daarvoor graag met de online trainingen van 

TrainTool. 

In deze case study vertelt Marc van Elderen over e-learning voor het winkelpersoneel 

van Coolblue en de resultaten daarvan.



Fysiek plus online

Het is vroeg in de ochtend al druk in de vestiging 

van Coolblue aan het Rotterdamse Oostplein. De 

winkel is ruim en licht, met veel personeel en een 

zitje voor wie even moet wachten op een reparatie 

– uiteraard mét koffie erbij. Coolblue investeert in 

fysieke winkels omdat de ervaring leert dat online 

verkoop in de buurt van winkels sterk toeneemt. 

Marc: ‘Sommige klanten vinden het prettig een 

product even vast te houden of face to face advies 

te krijgen. Persoonlijk advies kan bepalend zijn voor 

de keuze van het beste product.’

Personeel met skills

TrainTool ontwikkelde op verzoek van Marc 

een online verkooptraining die tot in detail de 

huisstijl van Coolblue ademt. Marc - zelf verkoper 

‘in hart en nieren’ - schreef mee aan de scripts 

waarmee de cursisten in de e-training aan hun 

winkelvaardigheden werken. ‘Met voorbeeldfilmpjes 

bereik je dat iedereen op dezelfde manier de klant 

aanspreekt. En je laat “het goede voorbeeld” zien. 

In de oefeningen daarna vinden ze wel hun eigen 

woorden voor de verkoopgesprekken.’ 

Belangrijk onderdeel van de online trainingen van 

TrainTool is dat deelnemers hun reacties opnemen 

op film, die ze delen met een feedbackgroep; een 

gezelschap van collega’s en leidinggevende(n). 

Marc: ‘En daarna kunnen ze het geleerde meteen in 

de winkel in praktijk brengen. Dat bij elkaar levert 

heel snel goede resultaten op.’

Klanten in de watten.

Trainingen op maat binnen 6 weken

Bij tevreden klanten hoort volgens Marc ook dat 

ze de juiste accessoires kiezen. Daarvoor moet 

winkelpersoneel ‘het juiste gesprekje op het juiste 

moment voeren’. Dat bestaat, aldus Marc, uit het 

stellen van de juiste open vragen, aandachtig 

luisteren én doorvragen. Vaardigheden die online 

goed te oefenen zijn. 

Marc legde zijn wens bij TrainTool neer, en binnen 

zes weken stond de training bijverkoop online. 

‘Lekker snel’, aldus Marc. De trainingen van Train-

Tool staan inmiddels als een huis. Met input van de 

opdrachtgever is in circa zes weken een complete 

training op maat gereed.

Maakt online trainen praktijktraining 
overbodig?

Volgens Marc heeft de wisselwerking tussen online 

leren, online toetsen én leren in de praktijk het 

beste leereffect. ‘Begeleiding op de winkelvloer, 

met buddy’s en al, blijft altijd nodig. Met mystery 

shoppers testen we onderdelen van de training. De 

resultaten bespreken we. Dat vult elkaar goed aan.’

TrainTool thuis in retail

“79 deelnemers 
produceerden samen liefst 
5.381 video’s en behaalden 

een gemiddelde score op de 
eindtoets van 81%”



Het winkelpersoneel van Coolblue is 
enthousiast over de online trainingen. 
Ze vinden de vele oefeningen actief 
en zeer effectief. 79 deelnemers 
produceerden samen liefst 5.381 
video’s* en behaalden een gemiddelde 
score op de eindtoets van 81%. 

* Gemiddeld oefent de deelnemer 4,3x voordat hij/zij 

de film instuurt voor feedback

Practice, practice, proof

TrainTool volgt het principe ‘practice, practice, 

proof’. Aan de hand van instructies oefenen 

deelnemers doelgericht en veelvuldig hun skills. De 

resultaten (proof) zijn zichtbaar en de progressie 

‘bewijsbaar’. Marc: ‘Dankzij TrainTool worden onze 

winkelmedewerkers iedere dag een beetje beter. En 

daar worden klanten heel blij van!’ 

Coaching module

Sinds kort volgt Marc de trainingsvorderingen van 

zijn medewerkers op een app voor Android en is 

hij helemaal in z’n nopjes. ‘Ik reis veel tussen alle 

vestigingen en zit zelden achter mijn bureau. Op mijn 

telefoon houd ik nu bij hoe iedereen het doet. Ik ben 

hier hartstikke blij mee.’

Mooie resultaten.

1. Onderdeel van inwerktraject alle winkelmedewerkers + management.
2. Ideaal voor concepttraining.
3. Je bepaalt zelf de snelheid van module ontwikkeling, het kan binnen 6 

weken zonder dat er wordt ingeleverd op kwaliteit of inhoud.
4. Je bepaalt zelf het tijdpad van de training; van ontwikkeling tot uitrol en 

afronding.
5. Uitgebreide coaching module aanwezig, volg trainingen van 10 tot duizenden 

deelnemers.
6. Allemaal een beetje beter, met allemaal dezelfde basis.
7. Het kan altijd en overal, thuis op het werk, of zomaar even tussen door. 
8. Geen reiskosten of extra onkosten door training buiten winkeltijden, dus 

kostenbesparend.
9. Ideaal als basis voor vervolg trainingen.
10. Volledig online op iOs of Android.

10 voordelen van online trainen volgens Marc van Elderen.


