
 

ABN Amro 
ABN Amro heeft flink door ontwikkeld op de app. Deze maakt het voor intermediairs erg gemakkelijk om de 
hypotheekaanvraag in elke fase te volgen en op die manier de klant altijd te kunnen inlichten. Adviseurs zijn zeer 
te spreken over de manier waarop ABN Amro digitalisering in zet. Het maakt hun werk makkelijk en biedt hen 
tegelijk de gelegenheid om persoonlijk en relevant te zijn voor de klant. Daarnaast benadert ABN Amro proactief  
adviseurs bij potentieel moeilijke trajecten. Dat doet ze ofwel om de kans op acceptatie te vergroten dan wel om 
de adviseur de moeite van het indienen te besparen. 
 
ABN Amro heeft ingezien dat de woning het perfecte vehikel is om duurzaam te zijn in financiële dienstverlening. 
En de bank zet hoog in: alle woningen moeten uiteindelijk het energie A-label krijgen. ABN Amro heeft zich 
verdiept in de belemmeringen die klanten hebben om stappen te zetten in duurzaamheid. ABN Amro financiert 
niet alleen de investering, ze ontzorgt ook het hele traject door  partijen te faciliteren die duurzaamheid 
realiseren. Bijzonder van de inzet van ABN Amro op duurzaamheid is dat de bank het initiatief niet voor zichzelf 
houdt maar het beschikbaar stelt voor alle marktpartijen. Dat getuigt van leiderschap.  
 
  
BLG Wonen 
BLG Wonen is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor een Gouden Spreekbuis. Dat laat zien dat de positieve 
ontwikkeling is doorgezet en kennelijk geen toeval is. BLG Wonen is consistent in haar belofte naar de markt 
“Persoonlijk en Oplossingsgericht”, welke resulteert in mooie scores in het onderzoek van Blauw Research. Ook dit 
jaar heeft BLG Wonen digitalisering doorgezet met name om het proces te versimpelen. De kracht van BLG Wonen 
zit in het team dat voor de adviseur altijd beschikbaar is om klantcases voor te bespreken. Adviseurs worden 
daarnaast actief betrokken om processen steeds te verbeteren. 
 
Ook voor de klant is het leven makkelijker en leuker gemaakt door digitalisering. De Mijn-omgeving is aangepakt 
met een aantal functionaliteiten en er staan nog meer handige instrumenten op stapel. Maar ook bij het 
zogenaamde on-boarden weet BLG de klant aangenaam te verrassen met een leuk filmpje dat eindigt bij het nieuwe 
huis, of dat van de nieuwe buren. 
 

ING  
ING erkent dat ze enkele jaren geleden een heel mindere periode heeft gehad. ING windt er geen doekjes om dat 
het toen even bar slecht was met de dienstverlening richting het intermediaire kanaal. De jury waardeert het dat 
ING zich hierin nederig op stelt en ook dat het de krachten heeft verenigd om weer terug op niveau te komen. 
ING is bij de basis begonnen en die aanpak blijkt succesvol. Het marktaandeel is weer terug op het niveau van 
vóór de dip en dat is knap in deze markt.  
 
ING heeft verder doorgepakt in digitalisering. Klanten zijn 24/7 online en verwachten ook geholpen te worden. 
Tegelijkertijd ziet diezelfde klant soms door de digitale bomen het bos niet meer. ING brengt met haar 
digitalisering de adviseur in stelling om de klant optimaal te bedienen. Daarmee heeft de adviseur de gelegenheid 
te scoren op het belangrijkste en meest onderscheidende element in het traject: emotie. Op product niveau is 
onderscheid immers steeds moeilijker.  
 
De jury is onder de indruk van de inhaalrace van ING. En vooral de manier waarop ze dat heeft gedaan. ING blijft 
de adviseurs als partner zien. ING is duidelijk naar de markt met heldere producten en ruimte voor de adviseur 
om een goede klantreis te beleven. Het intermediair heeft ING de mindere periode kennelijk vergeven, want op 
vele meetpunten is een grote verbetering te zien.  
 


