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Hoe slim is Google?
Nieuw! Toolbox 2.0

Kennisgebaseerd werken
met Knowledge Values
D66 en het plein van de vrijheid

Het verkopen van een financieel product wordt steeds complexer en vereist dus steeds
meer kennis. Klanten zijn steeds beter geïnformeerd, eisen in de wet- en regelgeving
worden scherper. Maar hoe breng je al die benodigde kennis het beste bij de eindgebruiker?
Niet door het in dikke handboeken te stoppen. Wel door het logisch in te delen, en alleen
datgene aan te bieden wat nodig is. ABN AMRO werkt daarom aan slimme kennisbanken.
Doel: helder en volledig advies aan de klant bieden op basis van exact de juiste kennis.

Helder en volledig
hypotheekadvies door
kennisgebaseerd werken
Henk Jonkers
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Ronald Maas

Exact de juiste kennis
Zoals gezegd, het kost ongeveer zes tot acht weken om via
Match van Knowledge Values een nieuwe kennisbank te
bouwen. Wat gebeurt er in zo’n periode? “Het is een heel
iteratief proces”, vertelt Willem Wulffraat, management
consultant kennisgebaseerd werken bij ABN AMRO. “We
maken korte slagen, met veel terugkoppeling. Zo werken
we bijvoorbeeld veel via workshops, waarin we alle betrokken specialisten en mensen uit de dagelijkse praktijk uitno-

Ron van der Ploeg is hypotheekadviseur in de regio Den
Haag en werkt sinds juni met de kennisapplicatie. “Het
begin was lastig”, zegt hij. “Zo’n nieuwe applicatie brengt
allerlei veranderingen met zich mee, dus was er eerst scepsis bij veel van mijn collega’s. Je komt allerlei zaken tegen.
Heeft iemand nog geen opstalverzekering? Door te klikken
op het i-symbooltje op je scherm krijg je direct een over-

Willem Wulffraat

zicht van alle bijbehorende risico’s. Je krijgt een veel completer beeld van de klant.” Dat moet ook, want klanten worden steeds veeleisender, weet Van der Ploeg. “Mensen zijn
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nis uit de bekende handboeken en werkinstructies ook een
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rol. Door de juiste filtering en koppelingen zorgen we dat
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exact de juiste kennis en gegevens ten dienste komen aan

teem werken, en dat het enigszins leidend is voor het

de adviseur en de klant.”

gesprek. Bijna niemand vindt dat een probleem. Het geeft
klanten meer zekerheid dat we in het gesprek niets missen.”

Henk Jonkers is freelance journalist

Het is wel de kunst het gesprek levendig te houden als de
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