CASE STUDY

Aveve kiest innovatieve mobiele
oplossing voor kennisdeling
In de Aveve winkels, vooral bekend van hun producten voor tuin, dier en bakplezier, wil
men klanten helpen met deskundig advies. Om nog beter advies te kunnen geven, zocht
Aveve naar een manier om de kennis die in de hoofden van hun winkelmedewerkers zit,
met andere medewerkers te delen. DigitArte werkte een totaaloplossing uit die door de
werknemers enthousiast onthaald én gebruikt wordt.
‘Bij onze winkelmedewerkers is een schat aan kennis aanwezig. Kennis die bovendien doorspekt is met ervaring in de winkel, kennis die getoetst is aan de contacten
met onze klant,’ zegt Luc De Ley, verantwoordelijke voor de Aveve Retail winkels.
‘Die kennis wilden we in kaart brengen, vasthouden én opnieuw uitwisselen met al
onze winkelmedewerkers. We gingen op zoek naar een manier om kennis en ervaringen ‘op
te halen’ in onze winkels en die vervolgens opnieuw ter beschikking te stellen van de brede
groep van onze winkelmedewerkers. We vonden inspiratie in het concept van Wikipedia: een
soort kennis-database, makkelijk toegankelijk voor medewerkers die graag willen meewerken aan het voeden van deze kennis-database én voor medewerkers die er kennis willen
uit putten.’
Omdat dit soort software niet meteen beschikbaar en inzetbaar was, ging Aveve op zoek
naar een bedrijf dat hen kon helpen om een oplossing uit te werken. Uiteindelijk werd gekozen om in zee te gaan met DigitArte, zegt Luc De Ley: ‘We zaten zeer snel op dezelfde golflengte. De eerste brainstormsessies leidden al gauw tot een gedetailleerde functionele
analyse van de nieuwe tool. De uitwerking kreeg vooral vaart omdat bij de mensen van DigitArte zowel de kennis van de mogelijke technische oplossingen als ervaring met didactische flows aanwezig zijn. Op nauwelijks zes maanden tijd hebben we dan ook het hele traject
doorlopen: van de eerste ideeën tot de roll-out op de winkelvloer.’

KORT
De vraag
Aveve zocht een oplossing om de kennis
en ervaring van hun klantenadviseurs
met andere medewerkers te delen.
De oplossing
DigitArte werkte een totaaloplossing uit
die bestaat uit een webplatform en een
mobiele component. Daarnaast zorgde
DigitArte ook voor installatie van WiFi in
de winkels en de selectie van smartphones.
Het resultaat
De toepassing werd onmiddellijk met
veel enthousiasme opgepikt door de
medewerkers. Kennis delen geeft hen
veel meer werkplezier, en omdat ze een
betere kennis hebben, kunnen ze de
klanten beter en sneller helpen.

Uitgebreid voortraject
Hoewel er een korte deadline was, koos DigitArte toch voor een aanpak met een uitgebreid voortraject. Het concept ontstond op basis
van observaties in de winkels en gesprekken met verkopers én het
management. Door de medewerkers er van in het begin bij te betrekken, beantwoordde de uiteindelijke oplossing helemaal aan hun
noden en wensen, en waren ze ook meteen bereid om het systeem
te gebruiken. Ook tijdens het ontwikkelingsproces werd er geregeld
teruggekoppeld naar de projectverantwoordelijken bij Aveve en de
eindgebruikers om de toepassing waar nodig bij te sturen.

De oplossing
De oplossing bestaat uit een webplatform en een mobiele toepassing op smartphone. Via het
webplatform kunnen productspecialisten makkelijk informatie over producten of antwoorden op veel gestelde vragen invoeren. Alle medewerkers kunnen via een erg gebruiksvriendelijke interface deze informatie raadplegen op het webplatform. Maar dankzij de toepassing
op smartphone, kunnen de klantenadviseurs ook in de winkel, zelfs wanneer ze met een
klant bezig zijn, onmiddellijk informatie opzoeken. Dit kan door barcodes te scannen of met
zoekopdrachten. De medewerkers kregen een speciale training om het gebruik van de
smartphone naadloos te kunnen integreren in hun klantencontact.

Enthousiaste reacties en kennisdeling
Na een korte proefperiode in een beperkt aantal winkels, werd het systeem al snel uitgerold
naar alle eigen Aveve-winkels. Met succes, zegt Luc De Ley: ‘Iedereen is enthousiast, zowel
onze klantenadviseurs als onze productspecialisten. Om de input in de database te bewaken,
hebben we een groep van medewerkers-specialisten rond het project verzameld. Het
knappe aan het hele opzet is, dat veel medewerkers heel graag hun kennis willen delen. Iedereen kan dan ook zijn kennis en ervaring kwijt in deze toepassing. Mee kunnen bouwen
aan die grote kennis-database geeft ongelooflijk veel werkplezier.’
Maar er zijn ook mensen die het systeem voorlopig vooral gebruiken om er kennis uit te
halen, zegt Luc De Ley: ‘Zij vinden het dan weer motiverend dat ze snel kunnen leren en
evolueren in hun job als klantenadviseur. Bovendien voelen ze zich meer zelfzeker in klantengesprekken omdat ze zich daarbij ondersteund weten door de nieuwe tool. Werkplezier,
motivatie, zelfzekerheid...de tool is een HR-instrument avant-la-lettre geworden.’

E-learning tool

‘Werkplezier,
motivatie,
zelfzekerheid...
de tool is een
HR-instrument
avant-la-lettre
geworden.’
Luc De Ley, Aveve

Omdat het kennisdelingssysteem zo snel opgepikt en geaccepteerd is door de gebruikers, en ook een grote rijkdom aan informatie en kennis bevat, kon al snel de volgende stap gezet worden:
het uitbouwen van een e-learning component. Het systeem zal zo
ook uitgroeien tot een digitale coach, zegt Luc De Ley: ‘Hierin willen we digitale leermomenten integreren, opleidingstrajecten en
testjes. Zo kan elke medewerker, los van tijd en plaats, zijn opleidingstraject afleggen.’
Dankzij de mobiele e-learning toepassing kunnen nieuwe medewerkers snel in de winkel
zelf het gamma en de producten leren kennen. Meer ervaren werknemers kunnen hun kennis up-to-date houden of bijspijkeren op vlakken waar ze nog minder sterk staan. Door de
principes van serious gaming toe te passen, waarbij zowel bij het leren als het evalueren aspecten van games worden overgenomen, blijft ook de e-learning component aantrekkelijk
voor de medewerkers.
De e-learning component zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers sneller effectief ingeschakeld kunnen worden en dat de kennis bij bestaande medewerkers steeds up-to-date blijft.
Op deze manier versterkt Aveve zijn imago van aantrekkelijke werkgever, en bespaart het
bedrijf tijd en middelen.
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DigitArte is gespecialiseerd in advies en projecten inzake digitale
innovatie en -communicatie.
Voor het uitwerken van deze oplossing werkte DigitArte
samen met Dough.

