
Business Case Rabobank Utrecht
‘Als je ziet hoe het werkt, ben je om’

Help, een nieuwe strategie!

Online bankieren vraagt aanpassingen van klanten, 

maar ook van bankmedewerkers. Begin 2013 

speelt dat volop bij Rabobank Utrecht. Het aantal 

online diensten is dan al flink uitgebreid en er ligt 

een doelstelling om het percentage klanten dat 

daadwerkelijk online bankzaken regelt, fors omhoog 

te brengen. 

De servicemedewerkers van de bank moeten de 

stap gaan zetten van ‘zelf de klant helpen’, naar ‘de 

klant helpen het online zelf te doen’. Dat vraagt om 

andere adviesvaardigheden. 

In deze case study beschrijven we welke rol TrainTool daarin speelde en speelt en tot 

welke resultaten dat heeft geleid. We spraken hiervoor met Christiaan van der Feltz, 

manager particulieren Rabobank Utrecht.



Wie zijn de cursisten?

Het Service Centrum van Rabobank Utrecht heeft 40 

medewerkers die telefonisch en mondeling contact 

hebben met klanten. Nog weer 40 medewerkers 

van vestigingen in de regio Utrecht staan in direct 

contact met klanten. Zij allen moeten, om online 

bankieren succesvol bij klanten te promoten, andere 

adviesgesprekken gaan voeren. Ook is kennis nodig 

van de online diensten die de bank biedt en hoe 

klanten die kunnen gebruiken.  

Waarom een online training?

Manager Christiaan van der Feltz kwam uit bij 

TrainTool in zijn zoektocht naar een manier van 

trainen die past bij de strategie van de bank: online 

diensten promoten. Hoe logisch is het om die 

vaardigheden ook online aan te leren. Daar kwamen 

zijn persoonlijke ervaringen met klassikaal trainen 

in een zaaltje bij. ‘Je bent snel afgeleid. Bovendien 

komt in rollenspellen en oefeningen niet altijd 

iedereen aan bod. Ik wilde voldoende individuele 

training en aandacht voor iedere medewerker.’  

Rabobank Utrecht wil een originele training.

Practice, practice

TrainTool ontwikkelt samen met de bank in de zomer 

van 2013 een training waarin de drie fasen van 

het adviesgesprek geoefend kunnen worden die 

Rabobank Utrecht onderscheidt: 

1 - attenderen, 2 - assisteren, 3 - activeren. De 

training is opgebouwd volgens het Traintool-principe 

practice, practice, proof. 

Na de zomer gaat het los. Onder werktijd krijgen 

medewerkers de gelegenheid achter de computer 

de training te volgen. Die bestaat uit theorie, 

voorbeeldfilmpjes met do’s en dont’s, audio 

oefeningen en webcamoefeningen, met op gezette 

tijden begeleiding en feedback van een coach van 

TrainTool. 

Christiaan van der Feltz: ‘Dat is voor mij dé 

eyeopener geweest van deze online training: het 

gaat om het resultaat, maar vooral ook om de weg 

daarnaar toe. Oefenen, oefenen, oefenen.’

Proof!

Om te bepalen of er resultaat wordt geboekt, sturen 

cursisten webcamoefeningen in naar TrainTool voor 

feedback. De cursist zélf bepaalt het moment dat 

‘het er goed op staat’; anders oefent hij gewoon 

nog wat langer door. Daardoor is de feedback vaak 

ook positief. ‘En dat werkt heel motiverend’, aldus 

Christiaan van der Feltz. Iedere training eindigt met 

een slottoets voor de final proof. 

Over de vijf weken durende training zijn de 

meeste cursisten enthousiast. Inclusief degenen 

die aanvankelijk sceptisch zijn over het online van 

trainen van vaardigheden. Christiaan van der Feltz: 

‘Als je ziet hoe het werkt, ben je om.’

Wat heeft TrainTool te bieden?

“Percentage klanten dat 
van online diensten gebruik 

maakt gestegen van 15% 
naar ruim 60%”



De bankmedewerkers zijn enthousiast 
over de training van TrainTool, 
en Rabobank Utrecht behaalt de 
strategische doelstelling: in de loop 
van 2014 is het percentage klanten dat 
van online diensten gebruik maakt, 
gestegen van 15% naar ruim 60%. 

Aan dat resultaat heeft de training een flinke 

bijdrage geleverd, aldus Christiaan van der Feltz. 

Daarom blijft hij nieuwe medewerkers van Rabobank 

Utrecht de online training van TrainTool aanbieden 

en zijn ook andere lokale Rabobanken in gesprek 

met TrainTool. 

Rabobank biedt de hier beschreven training - in iets 

andere vorm - inmiddels ook landelijk aan. 

Online training volgens de manager 
Particulieren Rabobank Utrecht 

‘Het zelflerend effect is groot. Dat deelnemers 

hun eigen adviesgesprek op film terugzien, is zeer 

leerzaam. Dat zien ze anders nooit.’ 

‘Sterke feedbackmodules. Mede daardoor is het 

rendement optimaal.’

 

‘Interne feedback organiseren is lastiger. Wij 

wilden teamleiders feedback laten geven op de 

webcamoefeningen, maar zij hielden het tempo van 

de deelnemers niet bij. We zijn daar mee gestopt. 

Net als met deelnemers laten reageren op elkaars 

filmpje. Mensen willen elkaar geen kritiek geven. Nu 

kunnen ze elkaars filmpjes liken, dat doen ze wel.’

‘Het is efficiënt, de “winkel” kan tijdens de training 

gewoon open blijven.’

‘Technische randvoorwaarden moeten goed zijn, 

dat vraagt wel wat van de voorbereiding. TrainTool 

neemt gelukkig veel uit handen.’

Mooie resultaten.

Kun je ook complexere gesprekken online trainen?

Christiaan van der Feltz vraagt zich af of de online trainingen ook geschikt zijn voor meer complexe 

adviesgesprekken. Over hypotheken bijvoorbeeld.

Marijn de Geus: 

‘Diverse organisaties in de bancaire en advieswereld zetten TrainTool juist in voor complexe 

gesprekken met klanten. Door uurtarieven en dealgroottes maakt het nogal uit of de professional 

over een breed repertoire beschikt voor skills als contact maken, bezwaren wegnemen, 

closingtechnieken. Deze deelnemers zijn veel onderweg en doen de programma’s vaak via 

smartphone of tablet (appversie van TrainTool): anytime en anywhere is daar een veelgehoord 

voordeel’. 

Vraag aan TrainTool.


