
hoe verloopt De kennis-
overDrACht?
De Ley: De kennisuitwisseling bij Aveve be-
rust op twee pijlers: Eva en Adam. Eva is de 
afkorting van Eigenschappen, Voordelen, 
Argumenten. Dankzij een gedegen opleiding 
kennen onze medewerkers de eigenschap-
pen van onze producten goed. De uitdaging 
is vooral om die kennis versneld tussen de 
winkelmedewerkers uit te wisselen en ad hoc 
beschikbaar te stellen tijdens klantengesprek-
ken, om ze vervolgens om te zetten in gepast 
klantenadvies. Door er meer structuur in aan 
te brengen, komen de voordelen die een pro-
duct voor de klant heeft, én de argumenten die 
hem kunnen overtuigen om het te kopen – wat 
niet hetzelfde is! – beter uit de verf. Bijko-
mende klassikale opleidingen zijn tijdrovend 
en halen de medewerkers weg uit de winkel, 
terwijl ze tijdens de opleiding niet altijd even 
aandachtig blijven. We hebben ons dus afge-
vraagd hoe we de opleidingen sneller en effi-
ciënter konden maken. We kwamen uit bij een 
soort Wikipedia van onze kennis in de winkels.

DAAr koMt DigitArte bij in 
beelD?
De Ley: Om onze interne kennis Wikipedia-ge-
wijs te kunnen delen en uitwisselen, moesten 
we een database hebben, waaruit iedereen 
op de winkelvloer kan putten, maar waaraan 
ook iedereen mee kan bouwen om ze te ver-
volledigen en te verrijken. Met DigitArte heb-

ben we een platform uitgebouwd, waarmee 
we de interne kennis volgens het Eva-principe 
kunnen structureren, met als uitgangspunt: 
welke vragen stellen klanten in onze winkels 
het meest en hoe kunnen we er eenvoudige 
antwoorden op formuleren? We zijn overeen-
gekomen dat zo’n antwoord een product of 
een oplossing moet zijn, zodat de vraag van 
de klant rechtstreeks naar een verkoop leidt. 
Door met winkelploegen langs de rayons in de 
winkel te lopen, hebben we honderden vragen 
geïnventariseerd. Intussen zitten we al aan 
zo’n 1500 klantenvragen, waarop een product 
het antwoord is.

MeDewerkers voeDen De 
DAtAbAse?
De Ley: Specialistenwerkgroepen hebben de 
meest gestelde vragen eerst beantwoord. 
Daarna zijn de winkelmedewerkers er, uit-
gerust met smartphones, mee aan de slag 
gegaan. Zelfs een onervaren nieuwe mede-
werker kan een klant via eenvoudige zoek-
operaties snel een antwoord bieden. Eenvoud 
en doelgerichtheid stimuleren tot gebruik. 
Feedback van de winkelvloer leidt tot meer 
kennisopbouw. Zo is het zelfs nog meer een 
hr- dan een it-project. De database geeft de 
winkelmedewerkers immers zelfvertrouwen. 
De klant is verzekerd van resultaat, in de vorm 
van een productoplossing, waardoor de win-
kelmedewerker aan doeltreffendheid wint. De 
kennis en de ervaring van onze specialisten 
én winkelmedewerkers worden in de data-
base gevaloriseerd. Kortom, ‘human resour-
ces’ avant la lettre dus, want de medewerkers 
zijn de ‘bron’ van de kennisuitwisseling.

hoe FunCtioneert het sys-
teeM?
De Ley: De winkelmedewerker kan termen 
uit de klantenvraag in de zoekrobot ingeven, 
informatie over het product opvragen door de 
productnaam in te geven, of het product in de 
winkel scannen en zo bij productinformatie 
uitkomen. Vanop de winkelvloer kan hij een 
nieuwe vraag lanceren, die in een wachtrij ter 
beantwoording bij onze specialisten terecht-
komt. Kan hij voor een bepaalde vraag niet 

meteen ter plaatse een oplossing bieden, dan 
kan hij een specialist die via het systeem van 
wacht is, in een van onze vijftig winkels opbel-
len voor een ad hoc-antwoord.

wAAr blijFt ADAM in het 
verhAAl?
De Ley: Om te toetsen hoe de omzetting van 
kennis in advies verloopt, is een testmodule 
ontwikkeld, die we Adam genoemd hebben. 
Het is opnieuw een afkorting, van Aveve Di-
gitale Academie Mobiel. Adam en Eva zijn een 
soort merknamen binnen ons bedrijf gewor-
den, waarvan iedereen de betekenis kent. De 
tests zitten op verschillende niveaus, telkens 
met sublevels: producten sneller vinden in de 
winkel, uitleg over het product (wat doet het, 
technische eigenschappen) en oplossingen 
bieden met de juiste producten. Tabellen to-
nen de voortgang per medewerker in de ken-
nisopbouw, evenals de kennisinventaris per 
winkel en per specialisme (we hebben er een 
twintigtal: hond, paard, gazon enz.). Als we 
blinde vlekken detecteren, kunnen we gericht 
bijscholen.

een externe pArtner wAs 
eCht noDig?
De Ley: Door hun kennis van digitale applica-
ties, de snelheid in de programmatuurontwik-
keling en de ervaring met de didactische kant 
van het verhaal, specifiek gericht op retailtoe-
passing, is DigitArte een interessante partner 
gebleken. Later zullen we er wellicht nog 
functieniveaus aan koppelen, zoals het ken-
nisniveau dat medewerkers na een zekere pe-
riode in dienst (een maand, een jaar) moeten 
halen. Vroeger kon je dat quasi niet checken, 
nu via de digitale toepassing dus wel. Er ont-
staat ook een soort nieuwsgierigheid (waar 
sta ik met mijn kennis?) en persoonlijke am-
bitie (het wedstrijdelement) bij de medewer-
kers, wat weer de al vermelde hr-richting uit 
gaat. (jhv)

www.aveve.be – www.werkplezier.be – 
www.digitarte.be
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bij Aveve koMt evA eerst, en DAArnA ADAM...
Dankzij Knowledge Flow, een technologische oplossing van it-partner DigitArte, kunnen de klantenadviseurs bij Aveve 
kennis delen met elkaar én aan e-learning doen, zo vertelt Luc De Ley, manager ‘eigen winkels’ bij Aveve Retail. Product-
kennis delen en antwoord bieden op vaak gestelde vragen zijn de uitgangspunten van de overtuigende troeven die de 
it-oplossing aan verkopers, vertegenwoordigers en technici te bieden heeft.
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