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Destination Digital: een app die 
e-learning leuk maakt

Terwijl heel wat banken de digitale revolutie als 
een bedreiging beschouwen, ziet (dapper) Belfius 
deze net als een opportuniteit om dichter bij onze 
klanten te staan. Als Belgische koploper in mobiel 
bankieren blijven we continu de mogelijkheden 
van onze toepassingen uitbreiden en verbeteren. 
Onze medewerkers willen we qua mindset en skills 
meenemen in ons élan.

Daarom lanceerde Belfius ‘Destination Digital’: een 
e-learningapp waarmee medewerkers hun digitale 
kennis op een originele en ludieke manier kunnen 
bijschaven. Via deze applicatie, bestemd voor 
smartphone of tablet, doorlopen de medewerkers 
een ‘digital journey’ van vier etappes. In elke stap 
gaan ze voorbij ‘checkpoints’: micro-trainingen van  
3 tot 5 minuten rond een digitaal thema. 

De zelfeducatie werd gestimuleerd aan de hand van 
game-elementen. Zo wonnen ze bij goede scores 
badges en kregen ze aan de eindmeet een digitaal 

attest. Iedereen kon het leertraject op eigen tempo 
afleggen, en tegelijk de vorderingen van collega’s 
volgen. Deden er zich moeilijkheden of vragen voor, 
dan konden de spelers terecht bij 650 Digital Masters 
die hen weer op weg hielpen.

Met deze app willen we het aangename aan het 
nuttige koppelen, maar ook medewerkers aanzetten 
om elkaar te motiveren. En dat is duidelijk gelukt: 
in één jaar tijd behaalden zo’n 5000 Belfiërs hun 
digitaal certificaat. 87% van de deelnemers gaf ook 
aan dat hun ‘digital mind’ een sterke boost heeft 
gekregen.

Over Belfius Bank en Verzekeringen
Belfius Bank & Verzekeringen is een Belgische 
bank-verzekeraar met een stevige lokale 
verankering en commerciële activiteiten in drie 
sleuteldomeinen: Retail & Commercial banking, 
financiële dienstverlening aan de openbare sector 
en ondernemingen, en verzekeringen. Belfius telt 
3,5 miljoen klanten,  850 000 actieve mobile app-
gebruikers en werd door Finalta (McKinsey Solutions) 
in 2016 uitgeroepen tot de snelste groeier in mobile 
banking wereldwijd.  
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