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E-learning als veilige belegging  
voor BinckBank

Een leerrijke samenwerking  
tussen BinckBank en D!dact.
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Dienstverlening 
is de grootste troef 
van BinckBank
De BinckBank-filosofie staat 
als een huis; ze willen klanten 
verbazen met de best mogelijke 
service. Als belegger sta je er 
nooit alleen voor; daarom heeft 
BinckBank hoogopgeleide 
en deskundige medewerkers 
nodig die steeds klaar staan.

E-learning is de leervorm 
bij uitstek om de 
deskundigheid van alle 
BinckBank-medewerkers 
op peil te houden
Uit de bedrijfsfilosofie van BinckBank 
vloeit natuurlijk automatisch 
voort dat ‘opleiding en educatie’ 
onontbeerlijk zijn. E-learning is 
een prima medium om de kennis 
binnen het bedrijf naar een hoger 
niveau te tillen. D!dact bleek de 
juiste partner voor BinckBank.

BinckBank is een platform  
voor beleggers
BinckBank richt zich tot onafhankelijke beleggers.  
Ze ontwikkelden de eerste website voor beleggingen 
waarmee financieel bewuste consumenten zelf konden 
beleggen of laten beleggen. Voordat BinckBank 
bestond, was beleggen alleen weggelegd voor een 
selecte groep mensen. Het was duur, omslachtig en niet 
gebruiksvriendelijk. Dankzij BinckBank bepaalt de belegger 
zelf welke keuze bij hem past en wordt hij ondersteund 
door een gebruiksvriendelijk platform en deskundig advies. 

BinckBank investeert al meer dan 15 jaar in dienstverlening, 
gebruiksgemak en educatie. BinckBank geniet dus van een 
uitstekende reputatie en kan er trots op zijn om bijzonder 
hoge klanttevredenheidsscores voor te kunnen leggen.
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D!dact zorgde voor automatisering  
van het leermanagementsysteem

‘We hadden nood aan een geautomatiseerd systeem 
om onze medewerkers meer en beter te laten bijleren 
om zo de stakeholders nog beter te ondersteunen,’ 
legt Mireille uit. De verwachtingen van BinckBank 
konden simpel en snel ingelost worden. ‘Onze AFAS 
Software werd ingericht als leermanagementsysteem 
en de opleidingen werden gestroomlijnd via de InSite-
omgeving. We kenden AFAS goed en het e-learning 
platform kon op basis van een plug en play principe 
door D!dact op een zeer eenvoudige manier gebruikt 
worden voor het aanbieden van e-learning cursussen.’ 

‘We gebruiken nu de auteurstool van Adobe Captivate 
om lesstof vorm te geven. We rolden het automatisch 
planningsysteem uit en opeens was de planning van 
ons educatief aanbod organisatorisch en praktisch 
zo veel simpeler georganiseerd’, aldus Mireille. 

‘Via het softwarepakket en een geïntegreerde oplossing 
van D!dact staan alle gegevens op één plaats. De 
professionele voordelen van e-learning zijn zeer groot. 
Het systeem is erg gebruiksvriendelijk. We konden 
snel zelf aan de slag gaan. D!dact zorgde ervoor dat 
BinckBank op zeer korte tijd zelfstandig modules 
kon ontwikkelen en meteen de resultaten van die 
inspanningen kon meten,’ gaat Mireille verder.

‘In het verleden werden cursusresultaten niet steeds 
perfect bijgehouden. Een duidelijk overzicht of het afnemen 
van toetsen was ook al een heikel punt’ bekent Mireille. 
‘Sinds de automatisering in juli 2016 kan BinckBank een 
constructief verhaal opbouwen op het vlak van opleiding!’ 

Mireille Stevens - de Vries

  
is opleidingsadviseur op de afdeling human resourc-
es. Ze heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat de 
klanten van BinckBank een nog betere dienstver-
lening ontvangen. Een groei van de klantenadv-
iseurs is al voorzien. Opleiding is haar geheime 
wapen en D!dact kon voor de oplossing zorgen. 

fotofoto
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Online en offline leren? Zo werkt  
blended learning voor BinckBank

‘We kunnen nu bij BinckBank een combinatie maken 
van opleidingen online en effectieve lessen in klassen. 
De medewerkers van de order desk starten hun initiatie 
met een opleiding van 2 weken en het e-learning 
gedeelte daarin geeft hen het gevoel dat er echt 
rekening kan worden gehouden met alle aspecten van 
zowel hun professionele en educatieve achtergrond 
als hun persoonlijkheid. Het geheel is een uitstekende 
voorbereiding voor de test die ze daarna moeten afleggen.’ 

‘Het sales team gebruikt de e-learning test om de 
nodige kennis op te frissen,’ legt Mireille verder uit.

‘Het is een meerwaarde om op een eenvoudige 
manier de huisstijl en bedrijfscultuur te kunnen 
delen; e-learning blijkt ook daarvoor een uitstekende 
en efficiënte leervorm’ vertelt Mireille.

E-learning laat meer ruimte voor  
individuele vorderingen toe

Mireille: ‘BinckBank groeit snel en zoekt 
constant ambitieuze, enthousiaste en slimme 
medewerkers. We zijn een jong en dynamisch 
team dat er voor open staat om te leren.’ 

‘Vroeger had BinckBank geen goed systeem om informatie 
over individuele opleidingen te krijgen: de D!dact-
koppeling was dus een cruciale stap voor BinckBank om 
cursusmanagement naar behoren te implementeren.’ 

‘Het grote voordeel dat wij zien bij de D!dact-koppeling 
voor onze AFAS Software, is dat een geïntegreerd 
e-learning platform ervoor zorgt dat medewerkers op een 
heel gemakkelijke manier cursussen kunnen volgen. Die 
gebruiksvriendelijkheid zie je evengoed voor de beheerder: 
modules onderhouden en publiceren werkt heel flexibel’ 
vertelt Mireille ons. ‘Het is niet zo dat alleen een consultant 
van D!dact alle modules kant en klaar in een systeem giet. 
D!dact heeft ervoor gezorgd dat wij heel snel zelf aan de 
slag konden; een aanpak die natuurlijk prima bij ons past.’ 

Goede quote uit tekst 
halen, niet te lang. Ci-
enda velicil et re, sintur 
repeles aut alit, corepud 
aepedit endenis in nonse 
is vellumque num que ma 
volecum, verferum id et, 
alianducia accae rem quia 
im ipsaper natus.
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Leren op kruissnelheid

Het feit dat AFAS Software in combinatie met de D!dact-koppeling 
kan gebruikt worden als intranet en learning management 
platform werkt ideaal voor BinckBank. Mireille verduidelijkt:

 Î Via dit systeem oefenen we werkprocedures in via storyboards, 
die een overzicht geven van hoe bepaalde systemen werken. 

 Î Belangrijke mededelingen kunnen gemakkelijk verspreid 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een 
video met een boodschap van een bestuurder. 

 Î Documentatie en procedures worden eenvoudig 
gedeeld met onze mensen.

 Î Onze medewerkers kunnen de module uitvoeren van 
zodra deze voor hen werd ingepland tot de sessiedatum 
van het evenement. Onze managers hebben een prima 
inzicht in de vooruitgang en aanwezigheden. 

 Î ‘Onze medewerkers zijn erg enthousiast over 
e-learning,’ benadrukt Mireille.

 Î Ons team kan alles leren om onze stakeholders beter  
te helpen en zo voelen zij zich veel nauwer betrokken.

 Î Doordat informatie nu zo gemakkelijk te delen is,  
komt er veel meer tijd vrij. 

Rapportage voor audits was nog nooit zo simpel

BinckBank is een financiële dienstverlener. Ze staan 
onder toezicht van de Financial Services and Markets 
Authority (FSMA) en de Nationale Bank van België 
(NBB) evenals een aantal controlerende overheden in 
Nederland. Binnen dat kader rapporteert BinckBank 
niet alleen aan de toezichthouders over financiële 
performance, maar ook over aspecten rondom kennis 
van wetten en richtlijnen door de medewerkers. 

‘D!dact heeft er voor gezorgd dat we een zeer goede 
rapportage kunnen krijgen. Met één druk op de knop 
hebben we alle scores van elke medewerker. Deze 
resultaten zijn beschikbaar in een duidelijk overzicht. Een 
standaard functionaliteit van het AFAS Software-pakket 
is ‘analyses’, zodat we alle tools om rapportering met 
meerwaarde te doen in huis hebben,’ glundert Mireille.

‘De beveiliging gegevens van de medewerkers volgens de 
meest recente normen is voor BinckBank even belangrijk 
als veilig online bankieren voor klanten’ voegt Mireille 
nog toe. D!dact en AFAS Software garanderen dit.
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D!dact ondersteunt op een 
zeer professionele manier
‘Zowel de technische implementatie van D!dact als de 
training van het team zijn perfect verlopen. We kregen 
van D!dact-consultant Erik van Kempen een ’bootcamp’ 
cursus van 4 à 5 dagen. Direct na de opleiding waren 
we uiteraard geen ‘experts’, maar we konden zelfstandig 
op een constructieve manier aan de slag voor de 
ontwikkeling van e-learning modules.’ licht Mireille toe.

‘Ook na de installatie- en implementatiefase stond 
D!dact klaar voor ons: Erik Van Kempen is goed 
bereikbaar en reageert snel. Tot op heden is er sinds 
de installatie een duidelijke ondersteuning op technisch 
vlak en krijgen we, wanneer we dat vragen, educatief 
advies over de inhoud of de juiste benadering voor een 
e-learning module’ besluit Mireille Stevens-de Vries.

D!dact en e-learning zijn duidelijk een 
veilige belegging voor BinckBank!
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