Het KBC Digitaal
Rijbewijs:
een straffe
online learning
experience

15.000 medewerkers mee
op de digitale snelweg
KBC wil de referentie zijn in de snel veranderende
(financiële) wereld. We willen de concurrentie voor
blijven door continue het verschil te maken. Hiervoor
zijn medewerkers nodig die ‘digitaal mee zijn’ en
wendbaar werken.
Het Digitaal Rijbewijs geeft hierop een duidelijk
antwoord. Het bepaalt een duidelijke norm: dit moet
elke medewerker minimum kennen en kunnen. De
learning experience bestaat uit een verplichte test in
5 digitale domeinen, met een concrete deadline en
uitgebreide storybased ondersteuningsmodules. Als
medewerker krijg je de keuze: ofwel meteen voor
de test gaan en je kennis bewijzen, ofwel eerst de
leermodules doornemen.
Het Digitaal Rijbewijs is volledig in house ontwikkeld.
Amper 4 maanden na de formele beslissing, is
een eerste pilootversie opgeleverd met positieve
resultaten. De resultaten na de echte release zijn
verbluffend. 15.000 medewerkers hebben binnen de
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deadline - 6 maanden tot 31/12/2017 - hun Rijbewijs
behaald. De leerervaring is heel goed gesmaakt: ‘dat
viel beter mee dan verwacht’, ‘dat was gewoon leuk
om te doen’, ‘ik dacht dat ik het kende maar heb echt
nog veel bijgeleerd’ …
Het verplichte karakter zorgt ervoor dat iedereen
mee is op de digitale snelweg en heeft als extra
effect dat digitaliteit een veelbesproken hot topic is
geworden. Medewerkers zijn massaal en enthousiast
aan de slag gegaan om de norm te halen. Kortom,
het Digitaal Rijbewijs is een mijlpaal en geldt als
katalysator voor de transformatie van KBC en van
L&D binnen KBC.

Over KBC
KBC is een internationale bank-verzekeraar met
>11 miljoen klanten in de thuismarkten België,
Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en
Ierland. Onze hoofdactiviteit is geïntegreerd
bankverzekeren, ons doel: “de dromen van onze
stakeholders helpen waarmaken en beschermen”.
Voor KBC werken +40.000 mensen (16.700 in
België). Zij worden aangemoedigd en ondersteund
in de bedrijfswaarden responsive, respectvol en
resultaatgericht.

