
 

 

Inspiratie Ontbijt bij Omniplan 

Onlangs organiseerde Omniplan de eerste editie van hét Inspiratie Ontbijt. Een ochtend geheel in het 

teken van innovatie binnen de branche, met deze keer de centrale vraag: hoe kun je klantgericht 

innoveren en werken naar een commercieel model dat werkt? Voor deze klant sessie nodigde we 

gastspreker Menno van Leeuwen, Head of Business en Customer Development Moneyou, uit.    

Menno deelde zijn learnings over de ontwikkeling van de innovatieve app Moneyou, waarmee 

jongeren meer grip hebben op hun financiën. Een proces waarbij Design Thinking in de praktijk is 

toegepast en de consument echt centraal stond. 

Het eerste Inspiratie Ontbijt gaf inzicht dat Money Management en Personal Finance planning veel 

raakvlakken hebben. Een simpele oplossing voor de consument kan een groot verschil maken en 

daadwerkelijk financiële stress verminderen. Meer weten? Lees onze blog.  

 

 

Ontwikkeling nieuwe Adviesplanner  

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al dat Omniplan achter de schermen werkt aan vernieuwing 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.omniplan.nl%2Fblog%2Finspiratie-ontbijt%2F&c=5976818414649344&s=5718737210572800&ns=omniplan


van de Adviesplanner. We verlaten de schets en ontwerpfase en werken op dit moment aan de 

realisatiefase van een totaal nieuwe advieservaring. 

Gedurende het gehele traject worden we terzijde gestaan door een gebruikersgroep die ons voorziet 

van feedback. We richten ons op een sterke gebruikservaring met 'onder de motorkap' een moderne 

architectuur die klaar is voor de toekomst.  

 

 

ING en Omniplan breiden samenwerking uit  

ING en Omniplan hebben een nieuw contract getekend voor een nog intensievere en lange termijn 

samenwerking. Naast het gebruik van de hypotheekadvies applicatie krijgt ING ook toegang tot het 

Personal Finance Platform van Omniplan. Dit biedt meer kansen voor innovatie, zoals ondersteuning 

en verrijking van online en hybride klantreizen. Zie ook de publicatie in VVP online.  

 

 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.vvponline.nl%2Fnieuws%2Fing-en-omniplan-breiden-samenwerking-uit&c=5976818414649344&s=5718737210572800&ns=omniplan


Workshop 'Design Thinking' op Digital Awareness event 

Maarten Boddeus organiseerde afgelopen week een workshop 'Design Thinking' op het Digital 

Awareness event georganiseerd door Allios. In deze sessie is aandacht besteed aan de rol van 

Ontwerp denken bij digitalisering; een middel om te innoveren en als organisatie in beweging te 

komen. Middels een experiment hebben de genodigden ervaren dat het mogelijk is om van idee naar 

ontwerp voor een oplossing te komen in een kort tijdsbestek.  

 

 

 

CONTACT  

 

 

Wilt u regelmatig een nieuwsbrief ontvangen van Omniplan? Via deze link kunt u zich inschrijven. 

 

 

https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.omniplan.nl%2FContact&c=5976818414649344&s=5718737210572800&ns=omniplan
https://www.omniplan.nl/omniplannieuwsbrief/
https://list-manage.agle1.cc/click?u=http%3A%2F%2Fomniplan.nl&c=5976818414649344&s=5718737210572800&ns=omniplan
https://list-manage.agle1.cc/click?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fomniplan&c=5976818414649344&s=5718737210572800&ns=omniplan

