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Digitale hordenloop 

 D e coronacrisis heeft de digitale transformatie in 

veel sectoren verder aangejaagd, zeker bij financiele 

instellingen, focusgebied van deze special. De meeste 

financials hebben de laatste jaren digitaal grote 

sprongen gemaakt. Maar evengoed zijn er nog veel hordes te nemen. 

Ga maar na: banken en verzekeraars worden als belangrijke poort-

wachter gezien in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, 

en moeten klanten en transacties steeds nauwkeuriger screenen op 

mogelijk verdachte zaken. Ze hebben vaak te maken met een legacy 

van verouderde, logge IT-systemen. Lage rente en krimpende marges 

hebben impact op de bedrijfsresultaten. 

De oprukkende digitalisering biedt financials grote kansen. Het her-

kennen en benutten van zulke nieuwe perspectieven vergt visie, durf 

en creatief leiderschap. In deze special leest u hoe financials daarmee 

omgaan. Leiders van bedrijven als ING, ABN AMRO, Rabo, Aegon, 

ARAG en DeGiro vertellen openhartig over de digitale transforma-

tie in hun organisatie.  Daarnaast waarschuwt macro-econoom en 

UvA-hoogleraar Arnoud Boot traditionele banken voor de dreiging van 

bigtechs, die de rol van banken kunnen marginaliseren.

Mijn collega’s Laurent Claassen en Dirk de Hen schetsen op welke 

wijze je als bank innovatie het beste kunt organiseren, en hoe je klant-

data optimaal vastlegt. 

Overigens kan technologie in mijn ogen nooit in alle opzichten de 

mens vervangen. Die kan makkelijker aanvoelen wat zijn klant nodig 

heeft dan een chatbot of algoritme. Ik verwijs graag naar het motto 

van verzekeraar ARAG: ‘Digitaal als het kan, persoonlijk als het moet’. 

Ik hoop dat we u en uw collega’s met deze uitgave weten te inspireren 

om door te gaan op uw weg van digitale transformatie. Heeft u naar 

aanleiding van deze Special vragen, opmerkingen of suggesties, of wilt 

u hulp bij uw digitale transformatie? Neem dan contact met mij op 

via geertje.strampel@bdo.nl of met een van mijn collega’s die in dit 

magazine aan het woord komen.

 Met vriendelijke groet,

Geertje Strampel 

Lead partner Financial Services bij BDO

‘De uitdaging 
voor banken 

is niet 
‘digitaliseren’, 

maar het 
bieden van 

meerwaarde 
waar de 

consument 
voor wil 
betalen’

RON SHEVLIN
Managing Director Fintech 

Research bij Cornerstone Advisor
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De traditionele bank wordt in zijn voort-
bestaan bedreigd. Bigtechs zoals Amazon, 
Apple en Google richten zich met hun 
platforms rechtstreeks tot de consument. 
Maar niet alles is verloren, schetst macro-
econoom Arnoud Boot, UvA-hoogleraar 
Ondernemingsfinanciering en Financiële 
Markten: ‘Het publiek heeft op dit moment 
meer vertrouwen in de gemiddelde bank dan 
in de gemiddelde bigtech.’

‘Bigtechs zijn 
een existentiële 

bedreiging’ 

Arnoud Boot     
(59) is hoogleraar 
Ondernemingsfi-
nanciering en Fi-
nanciële Markten 
aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
Daarnaast is hij 
Raadslid van de 
Wetenschappe-
lijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en 
voorzitter van de 
European Finance 
Association en het 
Sustainable Fi-
nance Lab. Eerder 
was Boot Kroonlid 
van de Sociaal-
Economische Raad 
en voorzitter van 
de Bankraad van 
De Nederlandsche 
Bank.   

D e boodschap van Arnoud Boot aan traditionele banken is 

heel consequent: al zeker vijf jaar waarschuwt de macro-

econoom dat het bancaire landschap door informatietech-

nologie compleet zal veranderen. En dat traditionele ban-

ken op zoek moeten naar hun echte meerwaarde. Een van de gevaren  

– naast krimpende marges, ultralage rentes en steeds strengere regel-

geving – is de opkomst van bigtechs zoals Facebook, Apple en Google 

die met hun populaire platforms slim gebruikmaken van AI en machine 

learning. 

Met Boot maakt ook DNB zich zorgen. In een recente publicatie signa-

leerde de Nederlandse centrale bank dat bigtech bedrijven geld verdie-

nen aan de gebruikers van hun platform door data die ze genereren te 

gebruiken voor gerichte advertenties, door derden in staat te stellen pro-

ducten te verkopen via het platform, of door zelf producten te verkopen. 

Het betaalgedrag van de online klanten geeft informatie over hun voor-

keuren, bovenop de grote hoeveelheden persoonsdata die deze bedrijven 

al hebben. Bovendien geven aankoop- en betaalgedrag de bigtechs in-

formatie over de kredietwaardigheid van consumenten, signaleert DNB. 

Waar dat toe kan leiden, zien we in China: techreuzen zoals Tencent en 

Alibaba hebben daar inmiddels met respectievelijk WeChat Pay en Alipay 

een sleutelpositie in het mobiele betalingsverkeer en bieden steeds vaker 

ook kredieten en verzekeringen. ‹‹
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Waarom ziet u de komst van de bigtechs in de financiële sector  
als een bedreiging voor de traditionele spelers? Arnoud Boot: 

‘Het onderscheidende van bigtechs in de financiële sector, zoals Amazon, 

Apple en Google, is dat zij zich met hun platforms rechtstreeks richten 

tot de consument. En het zijn nota bene platforms waar allerlei financi-

ele en niet-financiële diensten bij elkaar komen. Zo’n directe interface 

vormt een bedreiging voor het businessmodel van traditionele banken. 

Daar komt bij dat traditionele banken last hebben van PSD2, de Europese 

richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven; hier-

door mogen klanten zelf bepalen of hun bank hun betaalgegevens mag 

delen met andere bedrijven. Traditionele banken kunnen hun klantcon-

tacten makkelijk kwijtraken aan die nieuwe spelers en glijden dan af naar 

een positie van een toeleveringsbedrijf voor nieuwe platforms. Daarmee 

ondermijnen de bigtechs de klassieke distributienetwerken van banken 

en ook verzekeraars. Die konden immers decennialang hun marktpositie 

bestendigen, mede door overnames en fusies.’ 

Die strategie werkt niet meer? ‘Steeds minder. De grootbanken 

hadden nauwe banden met klanten, hadden hun data en konden een-

voudig profiteren van de cross-sell van producten en diensten. Bij je 

huisbank, waar je salaris iedere maand binnenkomt, kon je makkelijk be-

leggen en sparen en je hypotheek afsluiten. Dat was uitermate lucratief 

voor de banken, want zo konden zij profiteren van schaalvoordelen en 

andere synergieën. Ze hoefden niet eens alles perfect te doen, want de 

klant liep toch niet zo snel weg. Maar die goede relatie met hun klan-

ten verwatert steeds verder. De consument kan op een online platform 

terecht bij een waaier van financiële dienstverleners. Wat zo’n platform 

voor de traditionele financials nog gevaarlijker maakt: producten en fi-

nanciële diensten komen er samen. Dus als je als klant online een boot 

koopt of een ander goed, en daarvoor een financiering en verzekering 

wilt, kun je binnen datzelfde platform direct kiezen uit pakweg zestig 

aanbieders! De klassieke relatie die banken met hun klanten hadden, is 

heel los geworden. Ze zien van hun bank alleen nog maar een app. Daar-

door is cross-selling voor de grootbanken vrijwel onmogelijk geworden. 

Ze zijn de regie die ze vroeger hadden, kwijt.’

 

Wie zijn dan de winnaars? ‘Naast de bigtechs zijn dat de gespeciali-

seerde spelers die het vroeger moesten afleggen tegen de banken, omdat 

zij geen relatie hadden met klanten. Het sterkst zie je dat op de retail-

markt: daar wemelt het van de nieuwe aanbieders op gebieden zoals be-

leggen, hypotheken, lenen, noem maar op. Ook de markt voor het mkb 

komt in beweging; denk aan online mogelijkheden van peer-to-peer len-

ding. Voor alle aanbieders op zo’n platform komt de lat hoger te liggen. 

Want iedere specialist moet weer concurreren met andere specialisten.’ 

Zijn bigtechs meer bedreigend dan fintechs?  ‘Absoluut. Bigtechs 

zijn de platforms: een existentiële bedreiging voor de bank-klantrelatie. 

Fintechs zijn slimme oplossingen, bijvoorbeeld in het betalingsverkeer. 

Banken staan daar dichtbij, en kunnen daar aan meedoen, en soms zelfs 

het initiatief nemen, denk aan iDEAL. Maar fintech spelers kunnen be-

dreigend zijn vanwege hun diepe zakken, kijk naar de marktkapitalisatie 

van Adyen. Bij bigtech is dat allemaal nog een graadje erger. Zij beschik-

ken over veel klantendata en kennis van informatietechnologie, denk ‹‹

 ‘Het publiek 
heeft op dit 

moment meer 
vertrouwen 

in de gemiddelde 
bank dan in 

de gemiddelde 
bigtech’

 ‘Bigtechs lanceren 
nieuwe producten 
op basis van 
klantbehoeften, 
traditionele banken 
verkopen de 
producten die ze 
al op de plank 
hebben liggen’

‹‹
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aan het bouwen van online distributieplatforms, apps en het omgaan 

met big data. Big- en fintechs gebruiken alle data die ze administreren 

in hun backoffice voor marketingdoeleinden. Ze analyseren alle klantin-

formatie, waardoor ze die klant steeds beter begrijpen. Bij grootbanken 

administreren ze alleen maar om data vast te leggen, aan data-analyse 

doen ze nog maar mondjesmaat. Het verschil? Bigtechs lanceren nieuwe 

producten op basis van klantbehoeften, traditionele banken verkopen de 

producten die ze al op de plank hebben liggen. Tja. Dan moeten ze maar 

hopen dat de klant daar behoefte aan heeft.’

U bent somber over het perspectief van de grootbanken. 
Maar Nederlandse banken zoals ING lopen internationaal ge-
zien toch redelijk voorop in digitalisering? ‘Zeker. ING is goed 

bezig, maar zelfs daar zijn ze er nog lang niet. De meeste banken heb-

ben last van hoge kostenstructuren; een digitale bank vergt veel minder 

mensen. Als je nu een bank zou beginnen, heb je denk ik hooguit 20% 

van het aantal werknemers nodig dat nu bij een vergelijkbare bank op 

de loonlijst staat. Daarnaast hebben de banken het probleem van een 

relatief bureaucratische organisatie en oude IT-infrastructuren. Bij veel 

banken hebben ze nog technologie waarmee men in de jaren zestig naar 

de maan vloog! Waar ze dan vervolgens allerlei IT-systemen tegenaan 

hebben geplakt om het op te lappen. Dan krijg je de beruchte IT-spaghet-

ti. Makkelijke kritiek overigens, want je kunt een bank niet zomaar even 

stilleggen om nieuwe IT-systemen op te tuigen. Dus die IT-lappendekens 

zijn op zich ook wel logisch. Maar dat helpt niet bepaald in de concur-

rentiestrijd tegen de bigtechs.’ 

Consumenten kunnen bezorgd worden als bigtechs hun be-
taalgegevens combineren met andere persoonlijke gegevens. 
Is die vrees in het voordeel van traditionele banken? ‘Dat denk 

ik wel. Zorgen rond schending van de privacy, en andere compliance za-

ken, zijn in het voordeel van grootbanken, omdat zij daar mee om hebben 

moeten leren gaan. Strengere regulering zal banken helpen te overleven. 

Het publiek heeft op dit moment meer vertrouwen in de gemiddelde 

bank dan in de gemiddelde bigtech.’ 

Hoe ziet u de rol van de grootbanken in de toekomst? ‘In het 

verleden hebben banken altijd overleefd. En banken kunnen in de wereld 

van fin- en bigtechs zeker relevant blijven in de rol die zij hebben als 

risicobeoordelaar en kredietbewaker. Een enkele bank zal het lukken om 

zelf een financieel ecosysteem op te zetten, te vergelijken met de hui-

dige platforms van de bigtechs. Daarnaast zal er altijd behoefte blijven 

bestaan aan een relatiebank voor bedrijven en vermogende particuliere 

klanten, in de rol van ‘trusted advisor’. Om te overleven, moet de bank 

zorgen voor een hechte vertrouwensrelatie. Daarnaast houden banken 

nog wel een rol bij grote transacties, M&A’s en IPO’s. En ze hebben het 

geluk dat ze binnen het huidige monetaire systeem nog hard nodig zijn: 

als centrale banken geld in de economie willen pompen, wat massaal 

gebeurt, kunnen ze niet om het traditionele bankwezen heen.’

Dus per saldo? ‘Per saldo zijn er nog steeds kansen voor traditionele 

banken. De vraag is of de leiders van banken daar voldoende aandacht 

aan besteden, want ze zijn nu razend druk met de toenemende regeldruk, 

de digitale revolutie, de legacy van oude IT-systemen en andere bedrei-

gingen. Maar ze zullen wel moeten.’ ‹‹

 ‘Klanten zien geen 
bank meer, maar 

alleen nog een app’

 ‘Je moet kunnen 
bankieren waar 
en wanneer je 
het nodig hebt. 
Gebaseerd op 
klantgedrag, 
gebruikmakend 
van principes 
als Big Data, 
mobiliteit en 
gamification’

JIM MAROUS
CEO Digital Banking Report

‹‹
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WIE LIGT OP KOP? 
Wie in uw bedrijf is verantwoordelijk voor de strategie en 

executie van de digitale transformatie? 

Leidt de digitale digitale 

transformatie strategie 

FINTECH: 7 DISRUPTIEVE TRENDS 

INNOVATIE: NEDERLANDSE 
BANKEN EN DE BENCHMARK

Hoe scoren de drie grote systeembanken ING, ABN AMRO en Rabobank 

ten opzichte van BBVa, de trendsetter van de digitale banken?

OSP Organisatiestructuren en processen

PP Productportfolio

MWP Merk- en waardepropositie

a  Het innovatieproces is  

geformaliseerd (OSP)

b  Hanteert onderscheiden        

innovatie horizons met  

passende targets (OSP)

c  Innovatieactiviteiten zijn  

geworteld in de organisatie-

structuur (OSP)

d  Is een wendbare operatie (OSP)
CIO/CTO 

CEO

IT-

manager

COO
CFO

e  Stelt duidelijke mijlpalen en 

methodieken om effectiviteit 

van innovatie te meten (OSP)

f  Heeft een duidelijke  

strategie voor coöperatie en 

acquisitie (PP)

g Doet aan digitale verkoop (PP)

h  Heeft de klantreis  

gedigitaliseerd (PP)

i  Biedt toegang tot producten en  

diensten via meerdere kanalen (PP)

j  Digitale dienstverlening is 

geraffineerd (PP)

k  Werkt digitaal in de breedte 

van de klantenbasis (PP)

l  Open Banking, aggregatie, 

platforms en multi-accountsys-

temen werken geraffineerd (PP)

m  Heeft een duidelijke strategie 

voor positionering als bank in 

een digitale wereld (MWP)

n  Heeft initiatieven die voorbij 

de traditionele financiële 

diensten gaan (MWP)

o  Is bezig het moedermerk 

geschikt te maken voor het 

digitale tijdperk (MWP)

Fintech in 
Nederland

De digitalisering van de financiële sector 
versnelt in rap tempo. Innovatie komt van 
fintechs, van big tech, maar ook van de klas-
sieke banken en financiële dienstverleners zelf. 
Sterker nog: de Nederlandse financiële sector 
is koploper bij  verandering van het financiële 
landschap. Een overzicht van de grote trends. 

Bronnen: TheFintechTimes.com, 27 March 2020. fig. 1, Forrester, 

18 February 2020. fig. 2, Holland Fintech, 2019. fig. 3.
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‘Beter screenen,  vaker rapporteren’
Gaat digitale transformatie de banken redden?

Traditionele financiële instellingen, de banken voorop, hebben het zwaar. De rente blijft dalen,  

marges slinken en nieuwe concurrentie ligt op de loer. Daarbij moeten ze voldoen aan steeds meer 

en strengere regelgeving. Lukt dat niet, dan volgen hoge boetes. Biedt digitale transformatie een  

               uitweg? BDO-specialisten Laurent Claassen en Dirk de Hen schetsen de perspectieven. 

Laurent Claassen (links) en Dirk de Hen 
van Financial Services binnen BDO 

BDO EXPERTS BDO SPECIAL EDITION
FINANCIALS IN TRANSITIE
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Werk vanuit een centrale unit Dit ‘spaghetti-fenomeen’ is niet 

nieuw; financiële instellingen worstelen al jaren met dit probleem. Ze 

proberen dat wel op te lossen, maar vaak nog op projectmatige basis, 

zegt Claassen: ‘Dan is de aanpak ‘We ruimen alles in één keer op’. Ver-

volgens lijkt alles op orde, maar dat is niet zo: men vertaalt de geconsta-

teerde tekortkomingen niet door naar verbetering 

van werkwijzen en systemen. Dan ontstaan na de 

opruiming vanzelf weer nieuwe achterstanden.’ 

Wat zou hij adviseren? Claassen: ‘Werk bijvoor-

beeld vanuit een centrale unit die overzicht heeft 

over de hele organisatie. En die centraal systemen 

kan aanpassen en aan elkaar kan koppelen. Groot-

banken doen dit steeds meer. Dat vergt forse in-

vesteringen, maar daarmee laten de grootbanken 

wel zien dat ze dit probleem echt willen aanpak-

ken. In zo’n unit-team zitten onder meer mede-

werkers uit de business, data-scientists en data-

analisten – maar bijvoorbeeld ook juristen.’ 

Met zo’n centrale unit kan je makkelijker aan 

‘identity management’ doen, voegt De Hen toe: 

‘Zodat een klant slechts één klantnummer heeft, en niet onder verschil-

lende namen voorkomt binnen verschillende systemen. En je ook even-

tuele familierelaties van meerdere klanten in beeld krijgt. Daar gaat nu 

nog vaak het nodige mis.’ 

Vaker en anders rapporteren Toezichthouders stellen steeds stren-

gere eisen aan de rapportages van financiële instellingen. Niet alleen 

neemt het gewicht van de rapportageverplichtingen toe, banken en ‹‹

Klanten screenen is razend lastig Dit alles roept vragen op. Heb-

ben de grote spelers van nu nog toekomst? Welke rol gaat de digitale 

transformatie voor financials spelen? Aan de macro-economische onze-

kerheid is weinig te doen, noch aan de komst van nieuwe toetreders. 

Maar financials kunnen, nee móéten aan de slag met bijvoorbeeld het 

screenen van klanten, stelt Laurent Claassen, BDO-specialist Risk, Com-

pliance en Anti-Money Laundering (AML) & Sanctions: ‘Banken moeten 

hun klanten nu grondig screenen, mede naar aanleiding van een aantal 

witwasaffaires. Dat is razend lastig, temeer doordat verschillende af-

delingen en divisies binnen banken vaak werken met verschillende IT-

systemen die niet of nauwelijks aan elkaar zijn gekoppeld. De kwaliteit 

van de data die men wél boven tafel krijgt, is vervolgens vaak ook nog 

onvoldoende. Dan kun je als bank nog zulke goede procedures hebben: 

als je data onvindbaar of fout zijn, heb je nog steeds een probleem. Ver-

zekeraars moeten hun klanten ook grondig screenen, dus die lopen tegen 

dezelfde problematiek aan. Zij kunnen zich niet permitteren dat ze crimi-

nelen of fraudeurs faciliteren.’ 

Zijn collega Dirk de Hen, financieel forensisch specialist en actief in frau-

de-onderzoek via onder andere data-analytics, constateert dat veel ban-

ken en verzekeraars cruciale brongegevens in hun verschillende systemen 

niet goed aan elkaar kunnen koppelen: ‘Veel financials zijn in wezen een 

optelsom van fusies en overnames, waardoor ze te maken hebben met 

een spaghetti van oude en nieuwe IT-systemen die niet of nauwelijks on-

derling communiceren. Dan wordt gestroomlijnd onderzoeken een hele 

puzzel.’ Het vergt volgens De Hen nog ‘veel handjes’ om data goed te 

screenen; en dat in een tijd dat financials beperkt worden in tijd, budget 

en menskracht. Gevolg? ‘Symptoombestrijding’, zegt hij stellig. ‘Daar 

moet je voor waken. En in plaats daarvan achterliggende systemen en 

technologie grondig aanpakken.’

H et Europese bankwezen staat er niet best voor. De Euro-

pese Bankenautoriteit (EBA) luidde eind 2019 de alarmbel 

in het rapport ‘Risk Assessment of the European Banking 

System’. Conclusie: de aanhoudende lage rente onder-

mijnt de inkomsten; Nederlandse banken zijn voor hun schamele beetje 

marge vooral aangewezen op de flinterdunne winsten die ze nog maken 

op bestaande hypotheekportefeuilles. De zorgen gaan zelfs veel verder: 

het businessmodel van banken an sich staat onder zware druk, aldus de 

EBA. Dat komt onder meer door de opkomst van fintech en alternatieve 

financieringsbronnen zoals peer-to-peer lending, crowdfunding en pri-

vate equity. Daarnaast zien banken, verzekeraars, pensioenfondsen en 

andere financials zich geconfronteerd met toenemende regeldruk. Ze 

moeten hun compliance steeds efficiënter automatiseren, moeten daar-

over transparant zijn richting toezichthouders én krijgen taken opgelegd 

die tot voor kort vooral het domein van de overheid waren, denk bij-

voorbeeld aan het monitoren en melden van opvallende en/of verdachte 

transacties van klanten (financiële criminaliteit). Doen ze dit niet, dan 

volgen stevige sancties. Ook verzekeraars en pensioenuitvoerders moe-

ten hun klanten beter gaan screenen.

Wat de onrust en hier en daar zelfs lichte paniek in de sector helemaal 

compleet maakt, is de opkomst van nieuwe digitale technologie. Die 

maakt traditionele diensten overbodig, haalt bestaande verdienmodel-

len onderuit en stroomlijnt processen waardoor complete afdelingen 

plots overbodig worden. Denk aan het digitaliseren van kredietaanvragen 

en onboarding van klanten. Last but not least raakt de coronacrisis ook  

financiële instellingen hard. 

Dirk de Hen   
is partner Forensics 
& Technology bij 
BDO. Hij is specialist 
op gebied van tech-
nologie-toepassingen 
voor de preventie, 
detectie en response 
van financiële econo-
mische criminaliteit, 
onregelmatigheden en 
naleving van (interna-
tionale) regelgeving.

 ‘Men moet vaker 
rapporteren, de wijze 

waarop verandert, 
en inhoudelijk gaan de 

rapportages ook dieper’ 
Dirk de Hen

KNOW YOUR CUSTOMER EN CLIENT DUE DILIGENCE 
Financiële instellingen moeten hun bestaande klanten beter screenen. 

Onder het motto ‘Know Your Customer’ moeten ze processen imple-

menteren waarmee ze de identiteit van hun klanten kunnen verifiëren 

en hun geschiktheid beoordelen, bijvoorbeeld of er een mogelijk risico 

is van illegale betalingen, belastingontduiking en financiering van ter-

roristische activiteiten. Tevens zijn zij verplicht verdachte transacties te 

melden. In het verlengde daarvan moeten financiële instellingen ook 

nieuwe klanten beter screenen. Bij deze ‘Client Due Diligence’ moeten 

zij het risicoprofiel van de klant bepalen, als maatstaf voor de frequentie 

van screening. 
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verzekeraars moeten ook aan steeds meer partijen rapporteren. Dat gaat 

inmiddels volledig digitaal, constateert De Hen: ‘Vroeger ging men uit 

van form based reporting, waarbij je alleen de uitkomsten van je rappor-

tages via gestandaardiseerde formulieren inleverde bij de toezichthou-

ders. Maar die willen nu ook de achterliggende databronnen zien. Ze wil-

len beter kunnen begrijpen hoe een bank of verzekeraar tot een bepaalde 

conclusie is gekomen. Kortom: men moet vaker rapporteren, de wijze van 

rapporteren verandert, en inhoudelijk gaan de rapportages ook dieper.’ 

Als je dan je systemen en databases niet heel goed op orde hebt, gaat 

het vroeg of laat mis, vult Claassen aan: ‘Dan kun je niet goed of niet vol-

ledig rapporteren. Daarom hebben met name de grootbanken speciale 

teams ingericht die deze processen van regulatory reporting heel strak 

managen. Doen ze dat niet, dan hangt ze een boete boven het hoofd. 

Een toezichthouder als DNB is heel kritisch over hoe sommige financials 

rapporteren.’

Denk goed na over data-strategie Banken en verzekeraars voelen 

de noodzaak om digitaal te transformeren. De vraag is of ook andere 

financiële instellingen hiermee te maken krijgen. Claassen knikt: ‘Jaze-

ker – zij het meestal wel in mindere mate. Pensioenuitvoerders heb-

ben dezelfde problematiek; die krijgen voor de informatieverzoeken van 

toezichthouders niet altijd de juiste data uit hun systemen. Bovendien 

moeten ze niet alleen de deelnemers gaan screenen, maar ook de asset 

managers die voor hen beleggen. Dat laatste, een enorme klus, is in de 

pensioenwereld nog onvoldoende gebeurd. Vergeleken met banken heb-

ben ze een achterstand wat betreft de inzet van technologie en fintech-

achtige oplossingen.’ 

De huidige verplichtingen op het gebied van regulatory reporting dwin-

gen de hele financiële industrie goed na te denken over welke data ze 

willen vastleggen, in welke databases, hoe toegankelijk die data moeten 

zijn, et cetera. De Hen: ‘Dat hoef je niet aan te pakken als een revolutie, 

maar als een evolutie. Bedrijven grijpen soms veel te snel naar de nieuw-

ste digitale tools, met het risico dat ze overhaast verkeerde beslissingen 

nemen.’ 

Bigtechs meer impact dan fintechs Een ander probleem voor fi-

nancials is de opkomende concurrentie uit de hoek van fintech en gi-

ganten als Apple, Google en Amazon. Ook gezien de komst van PSD2, de 

nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer van consumenten en 

bedrijven waardoor zijzelf mogen bepalen of hun bank hun betaalgege-

vens mag delen met andere bedrijven. Claassen: ‘We horen al jaren dat 

de fintechs de positie van de grootbanken bedreigen. Maar dat valt in 

Nederland in mijn ogen tot nu toe erg mee. De meeste fintechs hebben 

in de praktijk maar weinig slagkracht, zeker wat betreft de beschikking 

over kapitaal. Veel klanten kiezen in deze onzekere tijd toch liever voor 

een traditionele bank met een gevestigde naam.’

De Hen ziet meer potentie voor partijen als Apple, Adyen en Google: 

‘Met hun eigen betaalsystemen en munten, en vooral met hun diepe 

zakken, zijn zij in potentie een veel grotere bedreiging voor traditionele 

spelers. Met Apple Pay gaat het bijvoorbeeld best hard, vooral onder 

consumenten onder de veertig jaar. Ik denk dat traditionele banken een 

groot deel van het betalingsverkeer dat zij altijd hebben gefaciliteerd, 

zullen kwijtraken. Met de kanttekening dat de bigtechs nu nog losser 

omgaan met data-privacy; daar zullen zij de komende jaren harder aan 

moeten werken.’

Versnelling door coronacrisis Voor traditionele financiële instellin-

gen die digitaal willen transformeren, is een klassieke vraag of ze veel-

belovende fintechs het beste kunnen opkopen, dan wel de digitale inno-

vatie beter intern kunnen organiseren. De Hen heeft een voorkeur voor 

het laatste: ‘Daarmee houd je, ook letterlijk, de kennis in huis. Je ziet dat 

succesvolle innovaties van banken meestal aan 

de randen van hun organisatie plaatsvinden. Laat 

nieuwe initiatieven en innovatieve projecten nog 

wel onderdeel zijn van de organisatie, maar zet ze 

niet in het hart – anders loop je het risico dat ze 

verstikt raken onder een deken van bureaucratie. 

ABN heeft een aparte verdieping ingericht voor 

digitale, innovatieve projecten.’

De perspectieven van bedrijven zijn sinds de co-

ronacrisis enorm gaan schuiven. Wat is de impact 

hiervan op (het tempo van) de digitale transfor-

matie van financials? Claassen gaat uit van een 

flinke stimulans: ‘We zien nu dat de business in de 

meeste bedrijven gewoon is doorgegaan, terwijl 

medewerkers digitaal thuiswerken. Er was aanvankelijk de nodige koud-

watervrees over bijvoorbeeld de beveiliging van data. Ten onrechte, zo is 

gebleken. Per saldo zal de coronacrisis de digitalisering in de financiële 

sector flink versnellen.’ ‹‹

Laurent Claassen  
is partner bij BDO’s 
Risk Advisory Services 
en verbonden aan 
de branchegroep 
Financial Services. Hij 
werkt sinds 1985 in de 
accountancy- en ad-
vieswereld en is speci-
alist op het gebied van 
Risk, Compliance en 
AML & Sanctions.

 ‘Werk vanuit een centrale 
unit die systemen kan 

aanpassen en aan elkaar 
kan koppelen’ Laurent Claassen

DIGITALE TRANSFORMATIE-TIPS 
Voor banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en andere financials.
1  Zorg dat je bij het verzamelen en analyseren van data niet verdrinkt in de 

enorme hoeveelheid gegevens; stel prioriteiten.

2  Betrek de medewerkers op de werkvloer zo vroeg mogelijk bij de digitale 

transformatie; laat ze meedenken voor draagvlak en train ze tijdig en goed.

3  Bedrijven die digitaal future proof zijn, trekken makkelijker talenten aan op 

de arbeidsmarkt.

4  Ga digitaal, maar behoud altijd de mogelijkheid voor de klant voor per-

soonlijk contact met een medewerker, anders lever je in op klantenbinding. 

.

‹‹
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Christian
Bornfeld     
De Deen Christian 
Bornfeld (1976) is 
Chief Innovation  
& Technology  
Officer bij ABN 
AMRO. Hij begon 
zijn loopbaan bij 
IBM, als IT-architect 
voor de financiële  
sector. Daarna had 
hij verschillende  
functies bij 
achtereenvolgens 
Danske Bank en het 
Zweedse Nordea, 
van waar hij begin 
2018 overstapte 
naar ABN AMRO.

ABN AMRO 
Sector  
Financiële dienst-
verlening 
Aantal 
medewerkers  
Circa 18.000 
Waarvan in 
innovatie & 
technologie  
Circa 5.000  
Activiteiten  
Particulier en 
zakelijk bankieren 
voor retail, pri-
vate- en corporate 
bankingklanten
Nettowinst  
2019 
Circa € 2,05 miljard 
 

Liefst tien procent van de medewerkers van ABN AMRO is alleen maar bezig 
met het screenen van klanten en transacties. Digitale transformatie kan dit 

proces nog verder verbeteren, schetst Christian Bornfeld, sinds twee jaar Chief 
Innovation & Technology Officer (CI&TO) van deze bank. In zijn ogen is 
bankieren allang digitaal en profiteren de klanten daar volop van mee. 

‘Consument 
vertrouwt ons meer 

dan de bigtechs’  
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 ‘Hoe meer data je hebt, 
des te eerder zie je 

patronen en ontdek je 
financial crime’

Hoe heeft u de digitalisering c.q. techno-
logische innovatie binnen de bank georga-
niseerd? ‘We sturen digitale transformatie heel 

centraal aan. Net als veel andere banken hebben 

ook wij nog IT-systemen van pakweg veertig jaar 

oud, die ons overigens altijd goede diensten heb-

ben bewezen. Het ontwarren van deze IT-kluwen 

en het vervolgens ‘verjongen’ van de IT-systemen 

lukt ons steeds beter. Het onderhoud van onze 

IT-applicaties, waar we tot wel dertig procent van 

onze IT-capaciteit voor nodig hadden, hebben we 

nu waar mogelijk geoutsourcet. Gestandaardiseer-

de software kopen we in, die ontwikkelen we niet 

meer zelf zodat we meer capaciteit kunnen inzet-

ten voor het ontwikkelen van nieuwe informatie-

technologie. Vroeger huurden banken voor al hun 

IT dure consultants in. ABN AMRO werkte met IBM 

voor alle infrastructuur, onze ontwikkelaars zaten 

in India. Nu geloven we meer in een sterke, interne 

kern van IT-ontwikkeling. Daarvoor investeren we 

flink in de vaardigheden van onze IT-mensen. En 

daarnaast in die van de andere medewerkers, die 

intern met technologie moeten werken. Willen we 

relevant blijven, dan moeten al onze medewerkers 

de vaardigheden hebben om goed met onze digi-

tale technologie om te kunnen gaan.’ 

Is dat voldoende om de brug te slaan tus-
sen de business en uw IT-afdelingen?‘Dat is 

de vraag. Daarom halen we binnen onze afdeling 

Group Innovation standaard collega’s binnen van 

de business lines. Die werken dan twaalf tot achttien maanden mee aan 

innovatie-initiatieven en gaan daarna terug naar hun business. Zo bor-

gen we dat we innoveren vanuit de juiste klantbehoeften en niet vanuit 

een ivoren IT-toren. Bovendien kunnen deze medewerkers dankzij deze 

rotatie heel goed de innovatie-spirit uitdragen als ze weer terug zijn op 

de werkvloer.’

 

Laat u die innovatieafdeling vooral vrij experimenteren? Of 
zijn er ook harde targets? ‘Vroeger was het meer een TechLab, waar 

men spelenderwijs kon experimenteren met nieuwe technologie. Nu 

hebben we deze afdeling een aantal specifieke doelen meegegeven. Een 

paar procent van onze inkomsten moet komen van innovaties en nieuwe 

businessmodellen. Het is daarmee minder vrijblijvend. De afdeling ma-

naget een portfolio van nieuwe businessmodellen en innovaties, waarbij 

ze telkens een aantal vaste stappen zetten: is er een probleem? Hebben 

wij een oplossing die beter is dan die van anderen? Willen mensen ervoor 

betalen? Kunnen wij het opschalen? Zo ja, wordt het dan een spin-out? 

Zo deden we het met Tikkie en ook met New10, onze innovatie waar 

mkb’ers digitaal een lening kunnen afsluiten. Andersom kan ook, via een 

‘spin-in’ halen we dan kennis van buiten naar binnen. Voor alle initia-

tieven geldt: als het niet lijkt te werken, stop er dan meteen mee. Learn 

fast, fail fast.’ 

Vreest u de concurrentie van fintechs en bigtechs? ‘Eigenlijk 

niet. We zijn wel alert. Bigtechs zijn van nature meer klantgeoriënteerd 

dan banken, en meer tech savvy. Daar staat tegenover dat consumen-

ten ons op het punt van vertrouwelijk omgaan met hun data, veel meer 

vertrouwen. Logisch, want voor de techbedrijven is de verkoop van data 

een wezenlijk onderdeel van hun businessmodel. Consumenten ervaren 

financiële data toch als iets intiems, dat is in het voordeel van banken. 

En bigtechs missen de complexe, financiële deskundigheid om klanten 

te kunnen adviseren. Overigens denk ik dat voor bigtechs als Google en 

Amazon de Nederlandse markt te klein is. Het loont voor hen niet om 

die te betreden.’ 

Waarom nam u vorig jaar het initiatief om samen met grote 
Nederlandse bedrijven op te trekken in de strijd tegen digitale 
criminaliteit? ‘Het leek me verstandig om van bedrijven uit verschil-

lende sectoren te horen hoe zij omgaan met hun digitale bescherming. 

Criminelen wisselen onderling steeds vaker informatie uit over kwets-

baarheden in software of in bedrijfsnetwerken, dus het is slim dat wij als 

bedrijven ook ervaringen hierover delen.’

ING en ABN AMRO zijn recent op de vingers getikt wegens 
overtredingen van de wetgeving die witwassen moet voorko-
men. Deelt u hierover ook ervaringen met andere grootban-
ken? ‘Wat betreft financial crime werken we, onder de paraplu van de 

Nederlandse Vereniging van Banken, samen om financiële transacties 

nog beter te kunnen monitoren. Het interessante is: hoe meer data je 

hebt, des te eerder zie je bepaalde patronen en kun je financial crime 

op het spoor komen. Dat vraagt dus om samenwerking, uiteraard met 

inachtneming van de privacyregels. Op dit punt werken we ook nauw 

samen met de toezichthouders.’

 

Hoeveel van uw medewerkers zijn daadwerkelijk bezig met 
het screenen van klanten en transacties? ‘Zo’n tien procent van 

al onze medewerkers is alleen maar bezig met het screenen van klanten 

en transacties. Op zich natuurlijk goed, en voor ons zijn dat nieuwe taken, 

maar dat schreeuwt wel om automatisering en digitalisering. Nu gaat een 

medewerker aan de slag met een ‘alert’ en kan daar uren mee bezig zijn. 

Oordeelt hij dat het gaat om een verdachte transactie, dan kijkt een col-

lega er vervolgens nog eens naar en daarna doen we dan eventueel een 

melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van 

de overheid. Met de toepassing van AI zouden we 

dit wellicht met minder dan duizend medewerkers 

moeten kunnen doen. Zonder uiteraard aan de kwa-

liteit van de screening in te boeten.’ ‹‹
  

Met de lancering van de zeer succesvolle betaalapp Tikkie in 

2016 zette ABN AMRO zich, na ING, stevig op de kaart als 

digitale voorloper. Dat de bank de digitale transformatie 

zeer serieus neemt, blijkt ook uit het feit dat de Chief In-

novation & Technology Officer (CI&TO), Christian Bornfeld, ín de Execu-

tive Board (ExBo) zit, in plaats van er vlak onder. 

De bank heeft IT zo veel mogelijk centraal georganiseerd, want dan houd 

je het makkelijkst tempo in de digitale transformatie, schetst de Deense 

CI&TO. Hij is bescheiden over zijn prestaties: toen hij begin 2018 aan-

trad ‘lag er binnen ABN AMRO al een solide IT-basis’. Onder zijn leiding 

is de bank een tandje sneller gegaan richting een full agile-model en 

schakelt alweer door naar een DevOps-model, inmiddels de standaard in 

de bankensector, waarbij digitalisering niet meer wordt gezien als extra, 

maar als uitgangspunt van de bancaire activiteiten: digital first. Dat biedt 

de bank veel kansen, maar vergt ook het nodige van de medewerkers.  

 

Wat is de impact van de coronacrisis op het proces van digi-
tale transformatie binnen ABN AMRO? Christian Bornfeld: ‘We 

zien een flinke versnelling. Ruim negentig procent van onze medewerkers 

werkt sinds half maart vanuit huis, die transitie is enorm goed verlopen. 

Ook intern, het online vergaderen werkt bijvoorbeeld uitstekend. In deze 

tijd zie je bij uitstek hoezeer bankieren is getransformeerd tot een digi-

tale activiteit. Ga maar na: in steeds meer landen betalen mensen niet 

of nauwelijks meer met cash geld; betaalkaarten en creditcards worden 

vervangen door digitale portemonnees, cheques zijn vrijwel verdwenen. 

Klanten kunnen steeds vaker gewoon digitaal hun handtekening zetten, 

daar hoeven ze niet meer voor naar een bankkantoor. Als een klant thuis 

met zijn iPad contact zoekt met een adviseur van een bank, hebben we in 

Nederland zeventien miljoen kantoren. Videobanking is door deze crisis 

enorm snel ingeburgerd.’ 

Inmiddels zijn uw concurrenten ook ver met apps, online be-
leggen en andere vormen van digitaal bankieren. Kunt u zich 
digitaal nog wel onderscheiden? ‘Ja. Bijvoorbeeld waar het gaat 

om de interactie met klanten die we relevant, proactief advies willen 

geven. Maar ook door met nieuwe technologie te komen, voor specifieke 

doelen. Zoals we met Tikkie hebben gedaan. Daarnaast kunnen we door 

data-analyse van zowel zakelijke als particuliere klanten die moeite heb-

ben met het tijdig aflossen van een lening, een terugbetaalschema-op-

maat aanbieden. Dat geeft hen lucht en vergroot voor ons de kans dat we 

de lening helemaal terugkrijgen.’ 

Hoe ‘digitaal’ 
is ABN AMRO? 

‘Redelijk ver. Met digi-
tale technieken als AI 

en slimme datatoepas-
singen hebben wij onze 
dienstverlening verder 

kunnen verbeteren.’ 

 Wat levert het 
ABN AMRO op?   
‘Ons doel is om de 

IT-kosten als onderdeel 
van de totale kosten 
terug te brengen van 

boven 15% in 2017 naar 
tussen 11 en 13% op de 

lange termijn.’

In nieuwe 
marktkansen? 

‘De waardeketens 
waar wij een rol spe-

len, zullen steeds meer 
de vorm krijgen van 
platformsamenwer-
kingen van meerdere 
partijen. De ene keer 
zijn wij er als distri-

buteur of adviseur, de 
andere keer als pro-

ducent van financiële 
producten of diensten 
voor andere partijen 
die dan het directe 

klantcontact hebben.’

Drie digitale lessen van Christian Bornfeld ›› 
Start niet met automatiseren van je bestaande 
processen, maar consolideer en standaardiseer 
voordat je digitaliseert. Zorg er daarbij voor dat 
je zo veel mogelijk dezelfde digitaliseringstools 
gebruikt voor je klanten als je medewerkers. ›› 
Probeer niet een sneller paard te bouwen, maar 
denk goed na wat je einddoel is en hoe je daar op 
de beste manier kunt komen. Zorg dan dat je het 
juiste ‘voertuig’ bouwt om je einddoel te berei-
ken. ›› Papier (denk aan fysieke handtekeningen) 
is je grootste vijand.  
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Kan dat, een grootbank met de 
innovatiedrang van een fintech start-up? 
Ja. In bankenland geldt ING al jaren als 
digitale voorloper. Dat is het gevolg van 
een doelgerichte aanpak op basis van 
uiteenlopende pijlers. Lieven Haesaert, 
Global lead Innovation Management 
and Transformation, legt uit. 

Het 
geheim 
van 
bancaire 
innovatie 

ING
Sector  
Financiële dienst-
verlening  
Aantal 
medewerkers 
Circa 55.000 
Activiteiten  
Particulier en 
zakelijk bankieren 
voor klanten in 
meer dan 40 
landen
Nettowinst 
2019  
Circa € 4,78 
miljard 

Lieven Haesaert    
(1972) startte 
zijn loopbaan bij 
KBC Bank, stapte 
daarna over naar 
de Boston Consul-
ting Group en ging 
vervolgens naar 
eBay. In 2009 trad 
hij in dienst bij 
ING. Na verschil-
lende functies in 
het digitale do-
mein van de bank 
is Haesaert sinds 
vorig jaar Global 
lead Innovation 
Management and 
Transformation.  

‹‹

Sinds een jaar bent u Global lead Innovation Management 
and Transformation. Wat is uw rol? ‘Ik maak deel uit van het Chief 

Innovation Office van ING. Wij orkestreren alle innovaties binnen de 

bank en leiden de meer disruptieve innovaties in onze labs in Amster-

dam, Brussel, Singapore en Londen en de scale-ups en ventures waarin 

wij investeren. ING heeft inmiddels 200 partnerships met fintechs, ruim 

30 investeringen via ING Ventures en 30 innovatie-initiatieven in ont-

wikkeling. Mijn rol is onder andere om te bepalen aan welke innovatie-

initiatieven we de meeste strategische prioriteit geven. Bijvoorbeeld via 

ons Innovation Fund dat geld verstrekt aan onze eigen labs. Daarnaast 

ben ik verantwoordelijk voor het aanjagen van de transformatie van in-

novaties door de gehele organisatie.’

Kan dat, als agile bank alle innovaties binnen je organisatie 
centraal aansturen? ‘Zeker niet. Daarom gebeuren alle incrementele, 

niet-disruptieve innovaties – die als doel hebben de klantervaring te ver-

beteren, maar op zich niets veranderen aan ons business model – zo veel 

mogelijk decentraal. Wij leggen de verantwoordelijkheden zo veel moge-

lijk daar waar de klantrelatie wordt beheerd. We willen lokale initiatieven 

stimuleren en niet belemmeren; empowerment van onze medewerkers 

vinden we heel belangrijk.’ 

A gile, squads, tribes… Bij zulke buzzwords denk je niet direct 

aan een grootbank. Toch is dit soort jargon bij ING al jaren 

de normaalste zaak van de wereld. De bank is binnen de in-

ternationale bancaire wereld een van de digitale voorlopers 

en startte in 2015 met de implementatie van de agile way of working. 

Voormalig topman Ralph Hamers stelde eerder dat zijn organisatie ei-

genlijk geen bank is maar een IT-bedrijf met banklicentie. Een echt fin-

techbedrijf met digitale innovatie in het DNA.

Dat aura heeft de bank grotendeels te danken aan het enorme succes van 

ING Direct. Het is alweer 23 jaar geleden dat deze ING-dochter zonder 

kantorennetwerk en zo veel mogelijk online communicatie nieuwe mark-

ten wist te veroveren met spaarproducten en hypotheken. Het bedrijf 

kreeg van de directie de vrijheid om te pionieren – en met succes: op 

het hoogtepunt telde ING Direct 24 miljoen klanten in negen landen 

en had het € 260 miljard op de balans. Na de crisis van 2008 werd ING 

Direct verkocht, maar de cultuur van creativiteit en vernieuwing bleef 

behouden. 

In 2009, toen de financiële crisis in volle hevigheid woedde, 
verruilde u het directeurschap van eBay Europe voor ING. 
Waarom? Lieven Haesaert: ‘Haha, dat vroegen mijn collega’s destijds 

ook: waarom ik naar een bank ging in plaats van een Amerikaanse big-

tech? Tot ik ze vertelde over ING Direct viel het kwartje. Toen ik bij ING 

startte als Head of Online Channels voor ING België, hoefde ik intern 

niet meer als een missionaris door het bedrijf om digitalisering uit te leg-

gen. Ik stapte over omdat ik kansen zag voor een bank die conventioneel 

denken voortdurend wil uitdagen.’
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Hoe zorgt u vanuit uw rol dat de organisa-
tie verder kijkt dan snelle succesjes, zoals 
nieuwe apps of diensten? ‘Ik maak daartoe 

een onderscheid in drie tijdshorizonnen van den-

ken en doen. De eerste horizon betreft de quick 

wins voor de korte termijn. Denk aan innovaties 

die ervoor zorgen dat de klant makkelijker zijn 

weg vindt naar onze digitale kanalen. Binnen deze 

horizon voer je geen structurele veranderingen 

door, maar valt winst te boeken door sneller en 

doortastender best practices uit te wisselen tussen 

onze verschillende landenunits of productteams. De tweede horizon is al 

ingrijpender, dan gaat het om transformaties waarmee je je bestaande 

businessmodel aan veranderend klantgedrag aanpast. Bijvoorbeeld een 

app om de volledige hypotheekaanvraag via je mobiel te laten verlo-

pen, zonder langs een bankkantoor te hoeven. Of een chatfunctie voor 

klanten die ’s avonds vragen hebben over hun beleggingen. In landen 

waar we deze mobile first-propositie in de markt zetten, zoals Turkije en 

Australië, zien we een significante toename van zowel klantwaardering 

als verkoopcijfers. Intern waren sommige collega’s destijds behoorlijk 

sceptisch: zou een klant echt al zijn bankzaken mobiel willen doen? De 

groeicijfers bewijzen dat dat inderdaad zo is.’

ING startte in 2015 met het zogenaamde Spotify-model: een 
organisatie opgedeeld in tribes die elk weer bestaan uit zelf-
sturende squads. Hoe bevalt dat? ‘Erg goed. We startten er destijds 

mee in Nederland. Vóór die tijd moest ik als eindverantwoordelijke voor 

de digitale ING-kanalen pakken papier ondertekenen. Zo’n papiermolen 

demotiveert en remt innovatie. Door agile werken in te voeren, kunnen 

de lokale squads zelf eisen aan innovaties valideren, waardoor je aan 

snelheid wint. Vervolgens is de vraag: hoe ontwikkelen we innovaties 

waar de klant écht op zit te wachten? Daarvoor introduceerden we in 

2016 ‘PACE’, een gestructureerde innovatiemethodologie die het beste 

van Design Thinking, Lean Startup & Agile Scrum principes op een ge-

structureerde manier combineert. Hierbij worden je concepten voortdu-

rend afgestemd met de klant, onder het motto: ‘learn fast, fail fast’. Dat 

moet ervoor zorgen dat een product of dienst een probleem van de klant 

oplost en daarmee echt iets is wat de klant wil.’ 

Wat is de essentie van die ‘PACE’-methodiek? ‘Snel leren wat 

werkt en wat niet. In plaats van met een volledig uitgewerkt idee van een 

product begin je met een ‘minimum viable product’. Dit concept test je 

direct bij klanten; hun feedback bepaalt de verdere ontwikkeling. Voor 

ING is PACE, in combinatie met agile werken, dé manier om voorop te 

blijven lopen in een steeds sneller veranderende financiële wereld met 

fintechs en andere concurrenten.’

Hoe digitaal is 
ING?  

‘Redelijk ver. ING is 
natuurlijk al best ver, 
maar tegelijk hebben 
wij nog een weg te 

gaan om 100% digitaal 
(en mobiele) dienst-
verlening te kunnen 

bieden.’
 

Wat leverde het 
ING op?  

‘Hogere klantwaarde-
ring en  betrokkenheid, 

hogere gebruiks-
frequentie, meer 

commerciële kansen 
en een voorsprong op 
de concurrentie, zeker 

in onze digital first 
landen.’

Welke nieuwe 
kansen biedt het?   

‘Als frontrunner de kar 
trekken van digitale 
groei, ook in mature 

markten.’

 ‘In landen waar we deze 
mobile first-propositie in de 
markt zetten, zoals Turkije 

en Australië, zien we een 
significante toename van 

zowel klantwaardering als 
verkoopcijfers’ 

‹‹

‹‹
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Maar wat als een ING-klant via zo’n platform uitkomt bij een 
lening of hypotheek van een concurrerende bank? ‘Het kan 

inderdaad zijn dat wij de klant een product aanbieden van een andere 

bank als dat product beter past bij de behoeften van de klant of als wij 

geen passende oplossing kunnen bieden. Het draait om het belang van 

de klant. En het komt steeds vaker voor dat we samenwerken met andere 

banken en bedrijven. Zo hebben we in België met een aantal collega-

banken en telecomspelers het identiteitsplatform ‘itsme’ op de markt 

gebracht: daarmee kan de klant zich een digitale identiteit aanmeten 

die zowel de kaartlezer of wachtwoorden van zijn bankkaarten als zijn 

identiteitskaart vervangt. Platforms beantwoorden aan reële klantenbe-

hoeften. Vandaar dat ING hierop inzet, bijvoorbeeld met onafhankelijke 

platforms zoals Yolt maar ook door aan te sluiten op bestaande plat-

forms en uiteraard zelf een platform te worden.’ 

De voordelen van digitale transformatie zijn voor ING evident. 
Ziet u ook nadelen? ‘Mmm, niet echt. Het kan toch nooit nadelig zijn 

te anticiperen op de toekomst? Zeker anno nu is stilstaan geen optie.’ ‹‹

En de derde horizon? ‘Die gaat over exploring the unknown. Over de 

echt disruptieve innovaties die de markt kunnen veranderen en die we 

daarom wél centraal willen aansturen. Waarbij je vroeg of laat ook je 

eigen business durft uit te dagen. Dan gaat het met name over innovaties 

die een significant betere klantervaring bieden tegen lagere kosten. Met 

veel financiële producten, zoals een bankrekening of een krediet, kun je 

je als bank nauwelijks onderscheiden. Maar met de klantenervaring en 

dienstverlening daaromheen wél.’ 

 

Kunt u een voorbeeld noemen van zo’n disruptieve innovatie? 
‘In het Verenigd Koninkrijk zijn we in 2017 begonnen met Yolt, naar aan-

leiding van PSD2, de nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer 

van consumenten en bedrijven. Dankzij PSD2 kan de klant bepalen of zijn 

bank zijn eigen betaalgegevens mag delen met andere bedrijven. Open 

banking dus. Yolt helpt de klant bij het maken van financiële beslissin-

gen. De app geeft hem een volledig overzicht van zijn financiële situatie 

met inkomsten en uitgaven, inclusief analyses over zijn uitgavenpatroon. 

Daarbij faciliteert Yolt diensten zonder ze zelf aan te bieden; denk aan 

energie of pensioenen.’

En fungeert daarmee dus als platform? ‘Precies. Yolt is met 1,5 

miljoen geregistreerde gebruikers een groot succes. Naast Engeland 

hebben we het nu ook gelanceerd in Frankrijk en Italie. De platform-

economie is booming, denk aan successen als Amazon, Airbnb, Booking.

com, Alibaba, WeChat. Als eigenaar – of beter gezegd ‘orkestrator’ – van 

een dergelijk platform businessmodel zorg je dat vraag en aanbod elkaar 

kunnen vinden. We hebben gezien dat dit model zeer relevant kan zijn 

voor financiële diensten. Zo participeren we in Spanje vanuit ING Ven-

tures in Fintonic, een Yolt-achtige app van een Spaanse fintech. Fintonic 

is een platform voor consumentenleningen en  verzekeringen. De klant 

krijgt een superieure klantervaring waarbij hij bijvoorbeeld binnen vijf 

minuten online een lening tegen de laagste kosten kan ontvangen.’

Lieven Haesaerts drie digitale lessen ›› Definieer je product of dienst opnieuw 
vanuit ‘mobile first’ klantgedrag en onderscheid je tegelijkertijd met een ‘human 
touch’ op de momenten dat je klant dit nodig heeft. ›› Focus op het oplossen van het 
probleem van de klant, en besluit welke nieuwe producten te ontwikkelen of aanpas-
singen door te voeren gebaseerd op, niet op opinies.’ ›› Zorg voor je eigen disruptie 
voordat anderen dit doen.

 ‘  Ik verwacht een 
consolidatieslag 
onder fintechs’
‘Financiële instellingen zijn al ruim twintig jaar bezig 

met digitaliseren, maar tegelijk hebben ze nog enorm 

veel werk te doen. In hun backoffices, waar medewer-

kers nog steeds data intikken en formulieren inscan-

nen, valt nog veel te digitaliseren. En regelgevers eisen 

dat financials, vanwege de gevoeligheid van de klantin-

formatie die ze beheren, zeer fraudebestendig zijn. Dat 

vergt extra eisen en checks, die je het beste digitaal 

kunt doen. De IT die daarvoor nodig is, denk aan frau-

dedetectie en andere AI-toepassingen, ontwikkelen ze 

niet zelf maar kopen ze in. Meestal bij fintechs, die zich 

gespecialiseerd hebben in een bepaalde niche. 

Ik zie fintechs niet als regelrechte bedreiging voor 

traditionele banken en verzekeraars, die meestal een 

breed productportfolio aanbieden. De fintechs speci-

aliseren zich, zijn bijvoorbeeld sterk in het verwerken 

van betalingen, denk aan gevestigde betalingsver-

werkers als Adyen, PayPal en equensWorldline. Op 

dat vlak hebben de grootbanken het laten afweten. 

Net als bij goedkoop beleggen, waar nieuwkomers als 

DeGiro en BUX, en vroeger Binckbank en Alex, veel 

beleggers binnenhaalden dankzij hun execution-only 

modellen en lage handelstarieven. 

Maar vergeet niet, als je als fintech marktaandeel 

afsnoept, betekent dat nog niet dat je geld verdient. 

Een consument kan een extra rekening openen bij een 

nieuwkomer, maar kan daar lang niet altijd terecht 

voor een hypotheek, spaarproduct of lening. Dat brede 

productaanbod blijft vooralsnog de kracht van de 

traditionele grootbanken. 

Ik verwacht voor de komende jaren een consolidatie-

slag onder fintechs. De overblijvers hebben dan nog 

steeds meerdere producten nodig om serieus geld te 

kunnen verdienen. Verzekeraars hebben hun product-

distributie uitbesteed aan tussenpersonen en banken. 

Ik verwacht iets soortgelijks bij banken.’

Radboud Vlaar is sinds 2013 oprichter en 

partner van investeringsmaatschappij Finch 

Capital. Daarvoor werkte hij voor respectie-

velijk TPG en McKinsey.  

 ‘Met veel financiële 
producten kunnen we 
ons nauwelijks meer 
onderscheiden, met 
onze klantervaring en 
dienstverlening wél’

‹‹
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Voor Rabobank is digitale transformatie 
cruciaal: de Rabo-app moet de toegangspoort 

worden van een waaier aan financiële producten 
en diensten. Bart Leurs, Chief Digital 

Transformation Officer van Rabobank: ‘Voor 
bankieren heb je geen stenen meer nodig.’

 ‘Vrijwel alle 
klantcontact 

is straks 
digitaal’ 

Rabobank 
Sector  
Financiële 
dienstverlening 
Aantal 
medewerkers 
Circa 43.000  
Waarvan in 
innovatie & 
technologie  
Circa 6.000 
Activiteiten 
Particulier en 
zakelijk bankieren 
voor klanten in 
41 landen 
Nettowinst 
2019  
€ 2,2 miljard 

Bart Leurs   
(1972) studeerde 
Bedrijfskunde en 
startte zijn loop-
baan in 1997 bij 
ING. Na een trai-
neeship begon hij 
als relatiemanager 
Zakelijke Markt, en 
was daarna onder 
andere Head of 
Strategy van ING 
Direct en Head 
of Daily Banking 
Services van ING 
België. In 2016 
stapte Leurs over 
naar Rabobank, 
waar hij begon als 
Head of Fintech 
& Innovation. 
In 2017 werd hij 
benoemd tot Chief 
Digital Transfor-
mation Officer en 
tevens lid van de 
groepsdirectie van 
Rabobank. 
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Vertrouwelijk omgaan met klantendata Iedere organisatie die di-

gitaliseert, moet nadenken over het gebruik en beheer van klantgegevens 

conform privacywetgeving zoals GDPR. Bij banken ligt dat extra gevoelig: 

toen ING een paar jaar geleden plannen liet doorschemeren een pilot te 

willen starten waarbij derden aan ING-klanten gerichte aanbiedingen kon-

den doen, op basis van klantgegevens, gaf dat zo veel ophef dat ING er 

spoorslags vanaf zag. Leurs: ‘Wij zijn al 120 jaar een databedrijf; klanten 

vertrouwen erop dat wij prudent met hun data omgaan. Ze vertrouwen 

ons hun data toe, waardoor we hen dankzij data-analyse bijvoorbeeld be-

ter inzicht kunnen geven in hun financiële behoeften nu en straks. We doen 

geregeld onderzoek onder klanten om te peilen wat ze van ons verwachten 

op dit punt; wat we in hun ogen wel en niet met hun data mogen doen.’

Goede resultaten van agile werken Net als concurrent ING, in de 

sector schoolvoorbeeld van een agile bank, werkt ook Rabobank inmid-

dels volgens het Spotify-model met squads en tribes. De bank is goed 

op weg in haar transformatie naar een ‘full agile model’, vertelt Leurs: 

‘We hebben in Nederland ruim 32.000 werknemers. Zo’n 4.000 daarvan 

werken inmiddels in tien tribes, die weer zijn opgedeeld in zelfsturende 

squads. Daarin zitten met name werknemers in IT, marketing, productma-

nagement en andere ondersteunende diensten. Veel medewerkers werken 

in onze lokale kantoren en daar geldt dit nog niet voor. En in het buiten-

land werken we ook nog volgens een traditioneel organisatiemodel.’ 

Wat zijn de resultaten van dit agile werken? Leurs: ‘De leden van 

de zelfsturende teams vinden deze vorm van werk inspirerender. Vooral 

omdat ze zelf het nodige mogen besluiten; ze ervaren veel minder con-

trole vanuit het management. Ze weten hoe zij bijdragen aan het realise-

ren van onze strategie, hun betrokkenheid ligt een stuk hoger. Het mooie 

vind ik dat je bij de squads meer eigenaarschap ziet. De teams doen er 

alles aan om de dienstverlening naar de klant te optimaliseren.’ 

Dreiging van de bigtechs De laatste jaren voelen de traditionele ban-

ken zich steeds meer bedreigd door opkomende fintechs en bigtechs als 

Amazon, Apple en Google. Leurs nuanceert dat beeld: ‘Veel fintechs zijn 

niet veel meer dan een digitale bank met een betaalkaart, dat bieden wij 

als Nederlandse banken ook allang. Vergeet niet, Nederland loopt inter-

nationaal voorop in digitaal bankieren. Veel serieuzer vind ik de dreiging 

van de bigtechs. Bij Apple Pay gaat het wel meteen om vele miljoenen 

klanten. We kijken ook zorgvuldig naar Amazon: als dat in Nederland een 

platform lanceert voor bijvoorbeeld het mkb, zou het zomaar kunnen dat 

ze via dat platform ook kredieten willen aanbieden. En wat gaat Google 

doen? Zulke partijen zie ik als de grootste dreiging.’ 

Ziet Leurs voor de banken samenwerking met zulke bigtechs als optie, on-

der het motto ‘If you can’t beat them, join them’? ‘Zeker. Ik ga ervan uit 

dat de bigtechs al die financiële diensten niet zelf 

willen ontwikkelen. Daar zoeken ze specialisten 

voor. Wij moeten in dat gat springen. We hebben 

bijvoorbeeld Fundr zó gebouwd dat je dat op een 

Amazon-platform heel makkelijk kunt inpluggen.’ 

Hij schetst een toekomst waarin de bank allang 

niet meer ‘the center of the universe’ is. ‘Klanten 

verwachten ook bij allerlei niet-banken bancaire 

diensten en producten te kunnen afnemen. Aan 

ons de uitdaging die diensten waar mogelijk ook 

aan te bieden op andermans platform. Waarom 

zouden de ondernemers die een boekhoudpakket 

van Exact gebruiken via dat pakket geen krediet 

willen aanvragen? Dan zou Fundr heel goed pas-

sen binnen dat platform. Kortom, we willen daar 

zijn waar onze klanten zijn. Onze digitale reis is 

nog lang niet ten einde, maar we hebben op onze 

Nederlandse thuismarkt inmiddels al wel een 

goed digitaal fundament staan. Daar kunnen we 

de komende jaren mee verder, ook in het buiten-

land.’ ‹‹

 ‘Wij zijn al 
120 jaar een 
databedrijf. 
Klanten 
vertrouwen 
erop dat 
wij prudent 
met hun 
gegevens 
omgaan’

Bart Leurs’ drie digitale lessen ›› Start altijd vanuit de klant. ›› Simplificeer, com-
plex is niet te digitaliseren. ›› Transformatie gaat om mensen, niet om technologie.

Hoe digitaal is 
Rabobank?  

‘Redelijk ver. Het 
dagelijkse contact is 
voor meer dan 90% 

digitaal.’ 
 

Wat leverde het 
de Rabobank op?  

‘Het geeft de mogelijk-
heid om naar een veel 
efficiënter operating 

model te gaan.’

Welke nieuwe 
kansen biedt het?   
‘De app geeft onze 

elke dag twee miljoen 
kansen voor interactie 
met onze klanten, veel 
meer en veel persoon-
lijker dan welk ander 

kanaal.’

V oordat de coronacrisis losbarstte, had Rabobank juist be-

sloten om kredietaanvragen tot € 1 miljoen volledig digi-

taal te gaan afhandelen. Ook wilde de bank sterker inzetten 

op Fundr, waarmee ondernemers binnen een kwartier een 

digitale kredietofferte moeten kunnen krijgen inclusief maximaal leen-

bedrag en rentelasten, of hun lopende krediet kunnen aanpassen. Bart 

Leurs, Chief Digital Transformation Officer van Rabobank: ‘De crisis heeft 

de uitbreiding van onze digitale kredietverstrekking in feite versneld. Bij-

na al onze medewerkers, ook van het callcenter, werken sinds half maart 

vanuit huis. We zien nu dat onze digitale kredietverlening heel snel en 

soepel verloopt. Dat is in deze tijd cruciaal voor ondernemers, die vaak 

een extra aanvraag doen voor een borgstellings- of overbruggingskrediet 

en snel uitsluitsel willen.’  

De app is de bank geworden  Voor Rabobank is digitale transforma-

tie cruciaal, blijkt uit de woorden van Leurs. De werknemers van de lokale 

Rabo-vestigingen, van oudsher diepgeworteld in de plaatselijke gemeen-

schap, hielden lang vast aan het oude businessmodel waarbij persoonlijk 

contact tussen klant en relatiebeheerder vooropstond. Inmiddels is de 

interactie met klanten fundamenteel veranderd: van alle nieuwe klanten 

vindt 76% Rabo langs digitale weg. Een bezoek aan het lokale bankkan-

toor is daarvoor niet meer nodig, de klantrelatie start via de Rabobank-

app. En als klanten een product of dienst afnemen, doet bijna 70% dat 

digitaal. Voor zakelijke klanten liggen deze percentages wat lager, al 

verloopt inmiddels ook in dit segment ruim 80% van de dagelijkse con-

tacten online. Leurs: ‘Voor bankieren anno nu heb je geen stenen meer 

nodig. Eigenlijk is onze app, die toegang biedt tot een waaier van digitale 

dienstverlening, de bank geworden. Digitaal is ons nieuwe normaal. Van 

alle activiteiten met klanten verwacht ik dat straks zo’n 95% digitaal 

verloopt.’ Hij benadrukt daarbij dat persoonlijk contact met de klant op 

sommige momenten nog steeds cruciaal is: ‘Of je nou een grootzakelijke 

klant bent, een mkb’er of particulier, er zijn altijd momenten in het leven 

dat je echt wilt sparren met een financieel specialist. Over een hypo-

theek, je vermogensopbouw, een nieuw zakelijk krediet, een overname 

van een ander bedrijf, noem maar op. Dat vraagt wel het een en ander 

van bijvoorbeeld onze relatiebeheerders. Die moeten in staat zijn om 

meer hoogwaardig advies te geven.’

De bank als coach Rabobank bouwt haar app steeds verder uit tot 

een digitaal platform, waarbij de bank zich opstelt als financiële coach 

voor haar klanten (bijvoorbeeld met de functie ‘Waar gaat mijn geld 

naartoe?’ die de klant inzicht geeft in zijn inkomsten en uitgaven) en via 

de app ook diensten van andere bedrijven kan aanbieden, vertelt Leurs. 

Zoals van Peaks, een start-up die is voortgekomen uit Rabobanks interne 

Moonshot campagne, een intern ‘versnellingsprogramma’ dat Rabo-

medewerkers de kans geeft vooruitstrevende ideeën te verwezenlijken. 

Peaks maakt robobeleggen via een app mogelijk, met name voor begin-

nende beleggers. Je kunt daarmee je digitale wisselgeld automatisch la-

ten overboeken naar Peaks die dat vervolgens voor je belegt. Leurs: ‘Doel 

van Peaks is om jonge mensen te helpen met het opbouwen van een 

reservepotje en op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met 

beleggen. Een andere digitale dienst is de ‘HuisScan’ van GreenHome, 

waarmee Rabo-klanten kunnen uitzoeken via welke maatregelen ze hun 

huis kunnen verduurzamen, waarna wij meedenken hoe ze de verbou-

wing kunnen financieren. We willen dat de Rabo-app echt uitgroeit tot 

een innovatieplatform.’ 

Ook voor zakelijke klanten biedt Rabobank steeds meer digitale moge-

lijkheden, onder meer via de digitale kredietverstrekker Fundr. Leurs: ‘Na 

toestemming van de aanvrager haalt Fundr transactiegegevens van de 

huisbank van de aanvrager op. Die vullen we aan met bedrijfsgegevens 

uit de database van de Kamer van Koophandel. Via machine learning 

analyseren we de kredietwaardigheid van de klant en bieden vervolgens 

een krediet op maat. Voordat de lening werkelijk wordt verstrekt, heeft 

de klant nog wel een videogesprek met een Rabo-medewerker.’
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Met machine learning worden de meest riskante potentiële 

klanten met

35
nauwkeuriger onderscheiden.

Bron: McKinsey, 2019

79%
van de leidende banken werken samen met een fintech.

Bron: McKinsey, 2019

26
van de uitgaven aan ICT in de financiële dienstverlening heeft 

betrekking op de digitale transformatie in 2019.

Bron: Forrester, 18 February 2020.

BESPARINGSKANSEN IN DE FINANCIËLE SECTOR
Het digitaliseren van activiteiten met een herhalend karakter verbetert de return on equity met 60 tot 100 basispunten.

De omvang van de rechthoek verwijst naar het huidige aandeel van de operationele kosten. De cijfers verwijzen naar de 

potentiële verbetering van de return on equity in basispunten.

INNOVATIE = INVESTEREN
Fintechs investeren een beduidend groter deel van hun budget 

aan innovatie dan banken. 

Front-office

Consumentenbank 

20-30

Corporate en investment banking 

10-12

Klantcontactcentra  
 2-3

Online
0,5-2

Geldautom.
0,5-1

Overige
0,5-2

Operatie

Produkten en 
marketing 

2-7

Corporate en 
investment banking 
operaties 

8-10

Detailhandels-
operaties 

6-9

IT

Applicatieontwikkeling 
en onderhoud 

9-12
Infrastructuur 

6-8
Administratie 

1-3

Ondersteuning

Management 

4-6

Risk 

3-5
Finance 

2-4
HR 

1-3

Legal 0,5-1
 
Interne audit  0,5-1

Innoveren:
de balans 

Banken hebben baat bij innovatie, digitalise-
ring en het automatiseren van processen. Dat 
is mooi. Maar wat levert het op? Een overzicht 
van de kosten, de impact en de quick wins.

Bronnen: McKinsey Cost Tool Box Benchmarking and Finance Retail Cost 

Benchmark, 2019.  fig. 1, McKinsey and  Forrester, 18 February 2020 fig. 2, 

McKinsey, 2019 fig. 3. 

34

Banken
 

35%

Fintechs

75%
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Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG plukt steeds 
beter de vruchten van digitale transformatie. 

De efficiency van bedrijfsprocessen neemt toe, 
de klantenservice verbetert en dankzij data-
analytics kan het bedrijf sneller innoveren. 
Maar de persoonlijke touch blijft belangrijk, 

vertelt ARAG-CFO Hans van Gool.

‘Digitaal 
als het kan, 
persoonlijk 

als het moet’

ARAG
Sector  
Rechtsbijstands-
verzekeringen en 
juridische dienst-
verlening   
Aantal 
medewerkers 
701 fte  
Waarvan in 
CFO-kolom 
26 fte  
Premieomzet
€ 163,5 miljoen 
(2019)  
Verzekerings-
technisch 
resultaat   
€ 16,7 miljoen 
(2019)

Hans van Gool    
(1971) studeerde 
bedrijfseconomie 
aan de Maas-
tricht University. 
Hij startte zijn 
loopbaan als 
consultant bij 
EY en werkte in 
diverse (inter)na-
tionale functies bij 
Atradius. In 2006 
werd Van Gool 
businesscontroller 
bij SNS Bank, later 
Head Finance & 
Control en daarna 
directeur Finance 
& Control bij 
achtereenvolgens 
SNS Property 
Finance en 
Propertize. In 2015 
stapte hij over 
naar ARAG, waar 
hij sindsdien werkt 
als CFO.

T ot begin vorig jaar had ARAG-CFO Hans van Gool ook IT in zijn 

portefeuille. Sinds digitale transformatie bij de rechtsbijstands-

verzekeraar is uitgegroeid tot een van de belangrijkste strate-

gische pijlers, is het directieteam vorig jaar uitgebreid met een 

Chief Technology Officer. ARAG is van oorsprong een Duitse verzekeraar, 

opgericht in 1935, en wereldwijd actief. Het motto van ARAG-oprichter 

Heinrich Fassbender destijds: ‘Ik wil ieder individu de mogelijkheid geven 

om voor zijn of haar rechten op te komen. Niet alleen de mensen die een 

advocaat kunnen betalen.’ Dat motto is tegenwoordig bijna actueler dan 

ooit, en siert nog altijd de website van ARAG. In Nederland is ARAG al 

jaren een toonaangevende speler waar het gaat om rechtsbijstandsver-

zekeringen. De grootste concurrenten zijn DAS en Achmea. Mede omdat 

de markt voor rechtsbijstandsverzekeringen hooguit langzaam groeit, en 

dan vooral door premieverhogingen, kantelt ARAG steeds meer naar de 

rol van juridisch dienstverlener. De ruim vierhonderd juristen van ARAG 

zijn gespecialiseerd in onder meer arbeidsrecht, huurrecht, verkeersrecht, 

letselschade, sociaal verzekeringsrecht en ondernemingsrecht. 

ARAG wil transformeren tot een Smart Insurer. Waarom? 
Hans van Gool: ‘Omdat we ons realiseren dat de efficiency van onze bedrijfs-

processen, zoals de afhandeling van claims, toeneemt door te digitaliseren. En 

omdat het slim managen van data ARAG in staat stelt de service aan klanten 

te verbeteren en nieuwe concepten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.’

Hoe geeft u die ambitie handen en voeten? ‘We richten ons door 

te digitaliseren niet alleen op verbetering van onze dagelijkse activitei-

ten, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. We zien 

steeds meer nieuwe vormen van dienstverlening opkomen die de plaats 

innemen van de traditionele manier van verzekeren. Zo kun je specifieke 

diensten afnemen voor een juridisch probleem zonder daarvoor een ver-

zekering af te sluiten. Neem ons product Flight Claim. Daarmee kun je 

online checken of je recht hebt op compensatie van een vliegmaatschap-

pij als jouw vlucht is vertraagd of wordt geannuleerd. Deze dienst bieden 

we gratis aan voor onze verzekeringsklanten en tegen betaling ook voor 

niet-verzekeringsklanten. Daarnaast zoeken we graag de samenwerking 

met partners. Zo zijn we vorig jaar samen met startup-platform B. Am-

sterdam de Legal Tech Studio gestart. Dit is een hub die entrepreneurs en 

start-ups de mogelijkheid geeft om optimaal samen te werken.’ 

Tot welke innovaties heeft dat tot nu toe geleid? ‘Een goed 

voorbeeld is Appjection, een snelgroeiende legal tech start-up die con-

sumenten de mogelijkheid biedt om online heel snel in beroep te gaan 

tegen onterechte verkeersboetes. De mensen achter deze start-up brach-

ten de digitale kennis in, wij de marktkennis, het netwerk en deels het 

budget. Met zo’n innovatie ben je er nog niet, het is van belang om ge-

noeg traffic te genereren. Samen zijn wij daarom op zoek gegaan naar 

nieuwe businesspartners. Dat werden LeasePlan en het bedrijf achter de 

parkeer-app van Parkmobile. Het mooie van deze dienst van Appjection 

is dat iedereen er gratis gebruik van kan maken. Een andere start-up van 

de ARAG-portefeuille is Appeal. Appeal werkt aan het terugvorderen van 

de illegale servicekosten van Nederlandse huurders die ze hebben be-

taald aan verhuurbedrijven en -platforms.’

Terug naar uw eigen bedrijfsprocessen. Hoe verbetert u die 
met digitalisering? ‘Op tal van manieren. Binnen ons servicecenter 

waar alle telefoontjes van klanten binnenkomen, en op Rechtshulp waar 

onze juristen zitten, hebben we een software-oplossing van Salesforce ge-

implementeerd. Dat proces verloopt grofweg als volgt: iemand komt met 

een claim; we checken of hij daar wel of niet voor verzekerd is; zo ja, dan 

zetten we hem indien nodig door naar een van onze juristen bij Rechts-

hulp. Zo niet, dan bieden wij een alternatieve oplossing. Op dit moment 

zijn wij op een agile manier bezig om onze processen en systemen verder 

te verbeteren met als doel het claimafhandelingsproces fors te versnellen. 

Middels beslisboomtechnologie hebben wij de Voucher Check ontwikkeld. 

Een nieuwe online zelf service waarmee consumenten in een paar stap-

pen weten wat zij kunnen doen bij geannuleerde vakanties en aangeboden 

reisvouchers, Erg relevant in deze Covid-19 periode.’ ‹‹
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U werkt deels met distributiepartners. Zij hebben klantdata 
die ook voor ARAG interessant zijn. Helpt digitalisering daar-
bij? ‘Zeker. We zijn vooral een B2B-bedrijf. Het grootste deel van onze 

omzet loopt via volmachtpartijen die namens ons de verzekeringen af-

sluiten en via herverzekerde partijen waar wij op 

eigen risico de juridische claims voor hun klanten 

afhandelen. Vanouds hadden alleen zij toegang 

tot de klantdata. Belde een klant ons met een ju-

ridisch probleem, dan moesten wij altijd contact 

opnemen met de desbetreffende distributiepart-

ner om te checken welke dekking die klant heeft. 

Dat is erg omslachtig. Door digitalisering hebben 

we dat voor een groot deel weten terug te bren-

gen: we hebben inmiddels bijna alle voor ons rele-

vante klantdata in eigen huis. De klant profiteert 

mee: die weet daardoor sneller waar hij aan toe is.’

Digitalisering van klantcontact kan ertoe 
leiden dat klanten geen mens meer te spre-
ken krijgen. Ziet ARAG dat als een risico? 
‘Zeker. We bieden weliswaar functies als live chat 

en een chatbot die 24/7 vragen kan beantwoor-

den, maar de meeste klanten willen toch even hun 

verhaal kwijt. Die zoeken een luisterend oor. De 

mogelijkheid van persoonlijk contact is dus heel 

belangrijk. Ons callcenter blijft dan ook bemand. 

Ons motto is: digitaal als het kan, persoonlijk als 

het moet. Zeker als blijkt dat een claimende klant 

minder dekking heeft dan hij dacht, proberen we 

dat zo goed en klantvriendelijk mogelijk op te los-

sen, de personal touch is en blijft cruciaal. We tes-

ten nu een nieuw serviceconcept voor juridische 

hulp uit waarbij de klant uit drie gradaties van ser-

vice kan kiezen. Als hij veel zelf wil uitzoeken, be-

taalt hij minder; wil hij zo veel mogelijk ontzorgd 

worden, dan betaalt hij iets meer.’

Wilt u met digitale technologie, zoals data-analytics, toe 
naar het voorspellen van claimgedrag van uw klanten? ‘Dat 

doen onze actuarissen al. Zij hebben gezelschap gekregen van een aan-

tal data-scientists, die we de afgelopen twee jaar hebben aangenomen. 

Ze ontwikkelen nu modellen aan de hand van specifieke parameters 

waarmee ze steeds beter kunnen voorspellen of én wat een klant of 

klantgroep gaat claimen. Tegelijk moet je wel voorzichtig zijn met de 

uitkomsten van dergelijke analyses, ook vanuit compliance-oogpunt. Via 

visualisatie tooling kunnen we ook inzichtelijk maken wat de claimratio’s 

zijn per stad of dorp in Nederland. Dit biedt ook mooie inzichten voor 

de business.’ 

Kan deze ontwikkeling op termijn leiden tot premiedifferen-
tiatie, op basis van waar je als klant woont? ‘Technisch zeker, 

maar de vraag is tot hoe ver je wilt gaan met premiedifferentiatie en 

of dit dan nog uit ethisch oogpunt te verantwoorden is. Wij willen het 

recht toegankelijk houden voor iedereen. Maar als een specifieke klant 

structureel buitensporige claimkosten maakt, hoort daar wel een andere 

premiestelling bij, ook om het betaalbaar te houden.  Data-analytics kan 

ons verder helpen om meer inzichten te krijgen in consumentengedrag 

waar we in onze marketing en productontwikkeling vervolgens rekening 

mee kunnen houden. Zo zijn we bezig om ons uitgebreide productenpa-

let te rationaliseren door het meer modulair op te bouwen. Dat maakt 

het voor onze distributiepartners, klanten en voor onszelf makkelijker en 

overzichtelijker.’

Wat kunt u richting de voor ARAG belangrijke distributiepart-
ners doen met data-analytics? ‘Dankzij steeds betere rendements-

analyses zien we duidelijk welke distributiepartners en productonder-

delen winstgevend zijn. Blijft een distributiepartner achter, dan kunnen 

onze accountmanagers met hen in gesprek gaan om te kijken op welke 

punten ze kunnen verbeteren. Zo biedt digitale transformatie ons steeds 

meer instrumenten om op uiteenlopende terreinen te verbeteren.’ ‹‹

Hans van Gools drie digitale lessen ›› 
Digitale transformatie is geen IT-project. Busi-
ness, IT en staven moeten gezamenlijk optrek-
ken, elk vanuit zijn eigen rol en verantwoorde-
lijkheid. ›› Besteed voldoende aandacht aan 
governance rond digitale transformatie (denk 
aan businesscasemanagement en risicoma-
nagement).  ›› Digitalisering vraagt ook om 
cultuurtransformatie. Neem de organisatie en 
de medewerkers goed en tijdig mee in de digi-
taliseringsslag.

Hoe digitaal is 
ARAG?  

‘Redelijk ver.’

Wat leverde het 
ARAG op?  

‘Nieuwe business-
modellen zullen een 

positieve bijdrage 
moeten leveren 

aan onze omzet- en 
rendementsdoelstel-

lingen. Meer efficiency 
in onze processen zorgt 
voor lagere kosten per 
claimafhandeling en 

levert dus rende-
mentsverbetering op 
voor ARAG. Een deel 

hiervan zullen we 
herinvesteren in onze 
organisatie, medewer-

kers en de klant.’

Welke nieuwe 
kansen biedt het?   
‘Digitalisering zal het 
fundament zijn voor 

de samenwerking met 
bestaande en

nieuwe businesspart-
ners maar ook om 

nieuwe klantgroepen te 
bereiken. Dit zal

verder gaan dan alleen 
rechtsbijstandsverze-

kering.’

 ‘Fin-Tech 
en banken 
hebben een 
culturele 
verzoening 
nodig: risico-
bereidheid 
en het 
tolereren 
van vallen 
en opstaan’

HUGUES DELCOURT
Voorzitter RvB, data management 

platform Kneip

‹‹
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 ‘  Betalen: hoe 
contactlozer, 
hoe veiliger’
‘Als Europese betalingsverwerker zorgen wij voor de verwerking van zo’n der-

tien miljard girale transacties en elf miljard kaartgerelateerde betalingen per 

jaar. We werken nauw samen met onze klanten en financiële instellingen en 

ondersteunen hen met uiteenlopende diensten op het gebied van betalings-

verkeer. 

Eigenlijk is equensWorldline een van de oudste fintechs in Nederland. We zijn 

voortgekomen uit Interpay en zijn sinds de jaren 60 uit de vorige eeuw al actief 

in finance en technologie. Inmiddels zijn we onderdeel van de Worldline Groep 

en zijn we de grootste betalingsverwerker in Europa. Ook zijn we de grootste 

verwerker van Instant Payments. We opereren wereldwijd, schaalgrootte is in 

onze sector cruciaal. 

Onze digitale activiteiten groeien snel. We werken samen met andere bedrij-

ven en spelen in op trends als open banking, Strong Customer Authentication 

en PSD2. Wij bieden technologie waarmee klanten zich makkelijk online 

kunnen identificeren en helpen banken om snel eventuele fraude te kunnen 

detecteren. Deep learning en analyse van geanonimiseerde data kunnen 

waardevolle inzichten geven in patronen binnen consumentengedrag, en kun-

nen helpen om oplossingen te optimaliseren en te personaliseren. Echter, deze 

data zijn eigendom van onze klanten dus het is aan hen om te bepalen of en 

hoe ze deze informatie gebruiken.

Een ander voorbeeld: we hebben samen met de Zwitserse bankgemeenschap 

een technologie ontwikkeld waarmee je met een QR-code op je mobiel kunt 

betalen of geld kunt pinnen. Erg handig, bijvoorbeeld als jonge kinderen geld 

willen opnemen; dat kan dan via een QR-code die ze van een ouder hebben 

gekregen. Daarnaast werken we aan de automatisering en digitalisering van 

onze callcenteractiviteiten via AI, robots of chatbots.

Ik vind de Nederlandse markt ideaal om nieuwe technologie te introduceren. 

Nederlanders zijn erg ver met contactloos betalen. Betalen met een kaart of je 

telefoon is hier al goed ingeburgerd. De coronacrisis versterkt deze trend, want 

hoe contactlozer, hoe veiliger.’ 

Andrej Eichler (1970) is sinds januari 2019 Managing Director van 

equensWorldline. Daarvoor vervulde hij diverse management-

functies bij onder andere SIX Payment Services, Erste Group en 

First Data Corporation.   

INSIDER



DeGiro zet nieuwe klanten noodgedwongen 
in de wacht. De online broker heeft succes met 

zijn strategie van wereldwijd beleggen tegen 
lage kosten, schetst CFRO Peter Verberne. 

DeGiro 
trekt 

beleggers 
met online 
eenvoud en 

snelheid 

DeGiro
Sector  
Online beleggen  
Aantal klanten 
ruim 600.000 
Aantal 
medewerkers 
340 fte  
Waarvan in 
digitale domein 
80 fte  
Actief in aantal 
landen  
18 
Omzet 2019 
€ 60 miljoen 
Nettowinst 
2019  
€ 8,5 miljoen 

Peter Verberne   
(1974) begon 
zijn loopbaan bij 
KPMG, na een 
studie Technische 
bedrijfskunde.  In 
2007 werd hij 
Head of Business 
Control & Regu-
latory reporting 
bij het vastgoed-
bedrijf van ING. 
Daarna werkte hij 
als Chief Financial 
and Risk Officer bij 
achtereenvolgens 
NN, Argenta en 
Delta Lloyd Bank. 
Begin 2018 stapte 
Verberne over 
naar online broker 
DeGiro, waar hij 
sindsdien werkt als 
CFRO. 

W e spreken Peter Verberne vlak voor de uitbraak van 

de coronacrisis in Nederland. Toen al zag DeGiro een 

enorme aanwas in nieuwe klanten. Maar sinds de cri-

sis is het helemaal een gekkenhuis bij DeGiro. Vanaf 

medio maart willen een groeiend aantal spaarders en andere nieuwe be-

leggers hun geld in beweging zetten en profiteren van de gedaalde aan-

delenkoersen. Ze worden aangetrokken door de lage tarieven van DeGiro 

en de no-nonsenseaanpak van deze online broker. De nieuwe aanwas 

werd zo hoog dat DeGiro besloot om nieuwe klanten zelfs tijdelijk op 

een wachtlijst zetten. 

Het verhaal van DeGiro begint eind 2013 als een paar ex-werknemers 

van BinckBank voor zichzelf beginnen. Ze starten iets nieuws: ze mani-

festeren zich direct als een pan-Europese online broker voor particuliere 

beleggers. DeGiro biedt de mogelijkheden en tarieven van professionele 

beleggers ook aan particuliere beleggers. Of, zoals ze in retailland zeg-

gen: de ‘massa-is-kassa’-strategie. 

Binnen no-time bestrijkt DeGiro achttien Europese landen en snoept het 

een flink marktaandeel af van de traditionele grootbanken én van be-

leggingsconcurrenten Alex en BinckBank, die beide ook ooit begonnen 

als prijsvechters maar nu tot de gevestigde orde behoren. Inmiddels is 

DeGiro aangesloten op meer dan vijftig beurzen wereldwijd en telt het 

bedrijf ruim 600.000 klanten. 

Hiervoor werkte u bij gevestigde partijen als ING, NN en Del-
ta Lloyd Bank. Waarom twee jaar geleden de overstap naar 
deze relatieve nieuwkomer? Peter Verberne: ‘DeGiro bood mij een 

andere tak van sport binnen Financial Services. Twee jaar geleden ging 

deze start-up over naar de fase van scale-up, met meer nadruk op risk 

management. Ik werkte voorheen voor overzichtelijke bedrijfsonderde-

len, nu ben ik CFRO van een heel bedrijf dat bovendien snel groeit. In 

dit soort type organisaties kun je maximaal bijdragen. Ik voel me hier als 

een vis in het water.’ 

Met jullie handelsplatform blinken jullie uit in eenvoud. Wat 
is de gedachte daarachter? ‘Houd het simpel. Niet te veel toeters en 

bellen. Dus geen newsflashes, webinars of promo’s voor trainingen voor 

beleggers in de beleggingsomgeving waar de klant orders plaatst of zijn 

portefeuille inziet. Een klant moet snel overzicht kunnen hebben hoe zijn 

beleggingsportefeuille ervoor staat. Wel hebben we in de loop der jaren 

ons productaanbod verruimd tot een inmiddels uitgebreide waaier. Zo 

kan de klant een heel divers portfolio opbouwen waardoor hij zijn risico’s 

spreidt.’

Faciliteren jullie ook ‘shortgaan’, waarbij beleggers kunnen 
handelen in geleende aandelen? ‘Inmiddels wel. Beleggers moeten 

wel eerst een kennis- en ervaringstoets doen voordat ze toegang krijgen 

tot de risicovollere beleggingsproducten als opties, turbo’s en andere de-

rivaten. Waarbij wij wel zorgen dat ze bijvoorbeeld niet met een al te 

grote hefboom kunnen beleggen, waardoor ze immers meer risico zou-

den kunnen lopen.’

Adviseren jullie klanten gevraagd of ongevraagd? ‘Van oudsher 

heeft DeGiro een execution only-model; dit betekent dat wij als financi-

ele partij alleen de orders voor een klant uitvoeren. De belegger opereert 

zelfstandig op de financiële markten en hij krijgt hierover in principe 

geen advies. We selecteren wel aan de poort, door het kennisniveau van 

de klant vooraf te testen. Wel zijn we onlangs voorzichtig gestart om bin-

nen die kaders bredere dienstverlening aan te bieden waarbij we klanten 

ondersteunen in het maken van hun beleggingsbeslissingen.’

 

‹‹
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In hoeverre gebruiken jullie digitalisering om het aanbod aan 
de klant te verbeteren? ‘Dat is de basis van ons businessmodel. Zo 

hebben we hier veel gepromoveerde, veelal buitenlandse wiskundigen 

werken. Die kunnen zeer mathematisch programmeren en weten hoe 

ze algoritmes kunnen gebruiken. Onze data-scientists analyseren uitge-

breid het zoekgedrag van klanten. Scrollen ze op natuurlijke wijze door 

een programma? Lopen ze ergens vast? Op basis van deze data-analyses 

kunnen we ons platform steeds verder verfijnen.’ 

Wat biedt digitale transformatie u specifiek, in uw rol van 
CFRO? ‘Heel veel. Ik beschik over dashboards waardoor ik dagelijks 

realtime onze resultaten kan zien. Als ik wil per land, per productcate-

gorie et cetera. Wat betreft ons risicomanagement, dat ook onder mij 

valt, kunnen we niet zonder digitalisering. Als een klant bijvoorbeeld flink 

heeft ingezet op een bepaalde koersbeweging, maar de markt beweegt 

volstrekt de andere kant op, dan kan het zijn dat die klant geld moet 

bijstorten of zijn risicopositie dient te verkleinen; ons risicomanagement 

heeft namelijk een zeer conservatieve insteek, waarmee we niet alleen 

onszelf maar ook onze klanten beschermen. Het kan ook gebeuren dat 

wij een deel van de portefeuille van de klant moeten liquideren. We wer-

ken daarvoor met een geavanceerd margin-model dat we zelf hebben 

ontwikkeld. Zoals we bijna al onze software zelf ontwikkelen. Behalve 

ons boekhoudpakket van Wolters Kluwer, haha.’

Ontwikkelen jullie software zelf of koop je dat in? ‘We ontwik-

kelen hier het meeste zelf in huis. Alleen zeer specifieke tooling laten we 

door externe specialisten bouwen. Hoe klanten zich bij ons aanmelden, 

vergt bijvoorbeeld een specifieke aanmeld-tool. Ik weet zeker dat onze 

programmeurs dat zelf ook kunnen bouwen, maar dat zou relatief veel 

tijd vergen en is dus niet efficiënt. Dus dat besteden we dan wel uit, maar 

onze eigen programmeurs snappen hoe de tool werkt in het geval er 

aanpassingen gemaakt moeten worden.’ 

Van welke digitale technieken verwacht u voor DeGiro de ko-
mende jaren het meest? ‘We zetten nu bijvoorbeeld de eerste voor-

zichtige stappen aan de hand van blockchain-technologie. In onze wereld 

is het aspect veiligheid cruciaal. We onderzoeken nu of je met blockchain 

die veiligheid kunt verhogen c.q. de risico’s kunt verminderen. Daarnaast 

proberen we met AI het gedrag van onze klanten beter te begrijpen. Dat 

is een ongoing traject, met inachtneming van alle privacywetgeving. Op 

dat vlak kunnen we nog veel leren. Hoe beter wij weten wat er in onze 

klanten omgaat, waarom ze beleggen zoals ze beleggen, des te beter 

kunnen wij daarop aansluiten met ons aanbod.’ 

Eind vorig jaar werd bekend dat de Duitse online broker Flatex 
DeGiro gaat overnemen. Wat betekent dat voor jullie? ‘Flatex 

beschikt over een bankvergunning. DeGiro valt weliswaar gewoon onder 

het toezicht van de AFM en DNB en heeft een vergunning om op te tre-

den als beleggingsonderneming, maar niet als bank. Samen met Flatex 

kunnen we in de toekomst makkelijker uitbreiden naar bancaire produc-

ten zoals betaalrekeningen, als we daar de tijd rijp voor achten.’

Wat zijn de voordelen van dit samengaan? ‘Onder andere dat 

we synergievoordelen creëren op gebied van inkoop en IT-optimalisatie. 

Flatex is sterk in Duitsland en Oostenrijk, wij in de rest van Europa. Zij 

hebben minder ervaring met lanceringen in andere landen, dus ze willen 

graag leren van onze ervaringen op dat vlak. We vullen elkaar mooi aan, 

het plan is dan ook om DeGiro en Flatex als merken naast elkaar te laten 

voortbestaan. Ik denk dat we samen met Flatex een mooie toekomst 

tegemoetgaan.’ ‹‹

 ‘Houd het 
simpel, een
klant moet 

snel zien 
hoe zijn 

belegging-
sportefeuille 
ervoor staat’

Peter Verbernes drie digitale lessen ›› Houd het simpel: een klant 
moet snel overzicht kunnen hebben hoe zijn beleggingsportefeuille ervoor 
staat. ›› Ken je klant: hoe beter wij de klant kennen, des te beter kunnen we 
hem bedienen. ›› Maak alles digitaal: bij ons kan een klant binnen een paar 
minuten een rekening openen en direct starten met beleggen.

 ‘Een digitale 
bank word je 
door samen 
te werken 
met fintech-
start-ups. 
Dan is het 
geld veilig en 
beschikt de 
klant over 
de nieuwste 
financiële 
technologie’

CHRIS SKINNER
Financieel commentator 

en schrijver

‹‹
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Maximale waarde uit data halen en tegelijk zeer zorgvuldig 
omgaan met privacy. Die twee kanten noemt Folkert van der 

Ploeg, Chief Data Officer van verzekeraar Aegon, de ‘yin en yang 
van Aegons datastrategie’. Maar hoe vind je de balans? 

‘Privacy klant 
basis voor 

datagebruik en 
innovaties’ 

AEGON
Sector  
Verzekeringen  
Aantal 
medewerkers 
Circa 23.750  
Activiteiten  
Verzekeringen, 
pensioen- en 
beleggingspro-
ducten voor 
particuliere en 
zakelijke klanten 
in meer dan 25 
landen 
Verder 
Particulier en 
zakelijk bankieren 
voor klanten in 
meer dan 40 
landen 
Jaaromzet  
2019  
Circa € 28,2 
miljard 

Folkert 
van der Ploeg   
(1980) startte na 
zijn studie econo-
mie zijn loopbaan 
bij Aegon. De eer-
ste jaren werkte 
hij onder meer 
als controller en 
finance manager. 
In 2014 stapte 
hij binnen de 
verzekeraar over 
naar marketing 
om vanuit daar de 
nieuwe compe-
tenties op gebied 
van analytics 
en prijsbeleid te 
gaan ontwikkelen. 
Sinds vorig jaar 
is hij Chief Data 
Officer van Aegon 
Nederland.  
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Voelt u zich in uw klantbenadering gedwarsboomd door wet-
geving als GDPR? ‘Nee. Maar het vergt wel veel aandacht en nauw-

keurig balanceren. Bij iedere innovatie starten we vanuit de behoeften 

van de klant. En daar maakt privacy inmiddels vast onderdeel van uit. 

Stel, je voldoet aan de privacywetgeving maar de klant is ongerust over 

wat jij met zijn data doet. Dan moet je toch pas op de plaats maken. Ik 

kijk altijd naar drie componenten. Wat mag je? Dat is de wet. Wat kun 

je? Dat wordt bepaald door technologie. Maar het belangrijkst is: wat wíl 

je eigenlijk met die data? Die ethische vraag willen we samen met onze 

klanten beantwoorden.’ 

Hoe gaat dat in de praktijk? ‘We toetsen dat bijvoorbeeld in ons 

cX center, een ontwikkelstudio waar we samen met klanten onder meer 

onze website en onze app-concepten testen. Naast deze cocreatie ver-

tellen we de klanten dan tevens hoe we hun data zouden kunnen ge-

bruiken en vragen hen naar hun mening hierover. 

Laatst hebben we nog getest wat klanten ervan 

vinden als wij hun data delen met onafhankelijke 

tussenpersonen, voor ons een belangrijk distribu-

tiekanaal. Willen ze dat niet, dan doen we dat niet. 

We merken dat klanten het waarderen als wij hier 

transparant over zijn. We moeten voor alles ga-

randeren dat we betrouwbaar zijn.’ 

Kunt u een voorbeeld noemen van een in-
novatie die ontstond door cocreatie met 
klanten? ‘Een goed voorbeeld is FinSnap, onze 

online financiële planningstool. Hiermee kun je 

heel makkelijk data ophalen bij onder meer de 

Belastingdienst, het UWV of het pensioenregister. 

Vervolgens kunnen klanten op basis van hun eigen 

data scenario’s doorrekenen en binnen tien minu-

ten antwoord krijgen op specifieke financiële vra-

gen. Bijvoorbeeld hoe ze er financieel voor staan 

en of ze wellicht eerder met pensioen kunnen. Zo 

helpen wij hen bij het maken van financiële keu-

zes. We bieden dit nu nog alleen aan via werkge-

vers en onze tussenpersonen, en hopen hiermee 

advies laagdrempeliger te maken. De klant kan 

zijn data en inzichten ook delen met een adviseur 

om specifiek advies te krijgen en eventueel over 

te gaan tot actie. De tool is nu nog vooral toege-

spitst op klantvragen over pensioenen, maar we 

willen dat uitbreiden naar meer onderwerpen. Op dit moment gebruiken 

zo’n vijftig adviseurs FinSnap, en 35 werkgevers. We willen deze tool op 

termijn ook rechtstreeks aanbieden aan consumenten. Uit pilots blijkt 

dat ze het leuk vinden, en zo maken wij verzekeringen en andere finan-

ciële producten aantrekkelijker en makkelijker om over na te denken.’

Hoe weet u of de data-driven aanpak van Aegon eigenlijk wel 
succes heeft? ‘Terechte vraag. Meten is weten. Op onze afdeling Ana-

lytics & Data Science werken wij met een aantal KPI’s. Om te beginnen 

de Net Promotor Score, die we kunnen verhogen door bijvoorbeeld de 

kwaliteit van onze klantprocessen met behulp van data-analytics inzich-

telijk te maken en te verbeteren. Andere KPI’s zijn het verbeteren van 

onze productmarges en het verlagen van de kosten. Sinds kort hebben 

we ook ‘risico’ gedefinieerd als KPI: hoe kunnen we met data-analytics 

onze compliance wat betreft wet- en regelgeving verbeteren? Door onze 

risico’s beter inzichtelijk te maken, denken we ze makkelijker te kunnen 

beheersen.’

Hoe zorgt u ervoor dat Aegon-medewerkers data-driven gaan 
denken en doen? ‘Wij geloven in het delen van kennis, ook waar het 

gaat om digitale transformatie. Zo nemen we studenten aan die onze ei-

gen Analytical Academy doorlopen: een driejarig programma dat wereld-

wijd medewerkers opleidt tot allround data-analist en waar ze les krijgen 

van ervaren collega’s. Het c-level van Aegon werd vorig jaar bijgespijkerd 

in een tweedaags ‘Analytics for Leaders Program’ waarbij onze eigen da-

ta-analisten hun leiders uitlegden wat zij moeten kunnen en weten om 

een datagedreven bedrijf goed aan te kunnen sturen.’ 

Zetten jullie in op het digitaliseren van alle klantencontac-
ten, bijvoorbeeld met chatbots? ‘Nee. Natuurlijk kun je eenvou-

dige vragen en transacties steeds meer digitaal afhandelen. Dat doen 

we dan ook. Zoals we ook met digitale diensten komen zoals financiële 

planningstools en robo-advies. Door standaardprocessen te robotiseren, 

hebben onze mensen in de frontoffice nu meer tijd om met klanten te 

praten over complexere zaken of grote schades. De kunst is om onze 

digitale kracht te combineren met professioneel advies, dan kunnen we 

voor onze klanten veel relevanter zijn. Ik denk dat je als klant op cruciale 

momenten – denk aan een scheiding, een afgebrand huis of een auto-

ongeluk met letselschade – nog steeds een mens nodig hebt met ken-

nis van zaken en empathie. Ik geloof in die combinatie. Zeker sinds de 

coronacrisis waarderen klanten het extra als ze een medewerker aan de 

telefoon kunnen krijgen.’ 

Krijgt u als verzekeraar veel concurrentie vanuit de hoek van 
fintechs en bigtechs? ‘Dat begint te komen, al is de drempel voor nieu-

we toetreders hoog door de complexe wet- en regelgeving. Wat betreft de 

bigtechs denk ik dat klanten een verzekeraar eerder vertrouwen wat betreft 

dataprivacy dan sommige bigtechs als Facebook… Wij geloven in samen-

werking met de grote platformbedrijven. In China werken we bijvoorbeeld 

samen met Alipay, met haar honderden miljoenen klanten en een berg 

data. Op hun platforms bieden wij relatief eenvoudige verzekeringen aan. 

Door gebruik van data en een volledig digitaal proces vindt de acceptatie 

razendsnel plaats. Dit soort digitale en datagedreven innovaties starten we 

binnen Aegon in wereldwijd steeds meer plaatsen.’ ‹‹

M ensen gaan nog liever naar de tandarts dan dat ze na-

denken over hun financiën, waaronder verzekeringen. Van 

deze uitkomst van consumentenonderzoek schrokken ze 

toch wel bij Aegon. De gemiddelde consument ziet verze-

keringen en pensioenen als saai, ingewikkeld en allesbehalve urgent. Dat 

kan leiden tot uitstelgedrag. Begrijpelijk, maar nadelig voor de klant, zegt 

Folkert van der Ploeg, Chief Data Officer van Aegon: ‘Veel consumenten 

zijn zonder het te weten onder- of oververzekerd. En lang niet iedereen 

heeft zich goed voorbereid op zijn oude dag.’

Werk aan de winkel dus voor verzekeraars. Hoe zorg je dat mensen verze-

keringen niet meer zien als synoniem voor stoffig en saai? Bijvoorbeeld 

door producten laagdrempeliger en eenvoudiger te maken en de klant 

zelf te laten rekenen met hippe, digitale planningstools. Of hem handige 

apps te bieden in plaats van Uniforme Pensioenoverzichten of traditione-

le verzekeringspolissen met ellenlange slaapverwekkende voorwaarden.  

Digitalisering kan uitkomst bieden, is de ervaring bij Aegon. Steeds meer 

klanten verwachten heldere, digitale dienstverlening. Daarnaast moet 

ook Aegon zorgvuldig omgaan met klantendata en huidige en potentiële 

klanten goed screenen. Dat laatste lukt in rap tempo beter, dankzij neu-

rale netwerken en algoritmes die steeds eerder afwijkingen in gedrags-

patronen herkennen.

Wat is de kern van uw datastrategie? Folkert van der Ploeg: ‘Wij 

maken de volgende tweedeling: aan de defensieve kant van data gaat 

het over zo goed mogelijk en zorgvuldig omgaan met klantendata, over 

het managen van de datakwaliteit en de privacy. Aan de offensieve kant 

proberen we zo veel mogelijk waarde te halen uit onze data, met behulp 

van data-analyse en data-science. Die twee kanten, de yin en yang van 

ons datamanagement, moeten we naadloos aan elkaar zien te koppelen. 

Lukt dat niet, dan kun je problemen krijgen. Ik geloof er heilig in dat 

in de toekomst het op een betrouwbare wijze omgaan met klantdata 

essentieel is voor verzekeraars. Klanten zullen alleen hun data met ons 

willen delen als wij volstrekt betrouwbaar zijn. Privacy van de klant moet 

de basis zijn voor al onze innovaties en ons datagebruik.’ 

 ‘Door robotisering van 
standaardprocessen houden 
we meer tijd over voor 
relevant klantencontact’

Folkert van der Ploegs drie digitale lessen ›› Digitaliseer en gebruik 
data-analytics vanuit je missie, alleen dan maakt het je succesvol. ›› Analy-
tics en digitalisering geven je de kans echt relevant klantencontact te hebben. 
›› Digitaliseren zonder datamanagement en privacy op orde te hebben, leidt 
tot problemen in de uitvoering.

Hoe digitaal is 
Aegon?  

‘Heel ver. Een klant of 
adviseur kan bij Aegon 

vrijwel alle proces-
sen digitaal initiëren 
en we hebben al veel 

processen geautomati-
seerd met robotics en 

machine learning.’ 
 

Wat leverde het 
Aegon op?  

‘Niet alleen kostenbe-
sparingen maar ook 

een enorme stimulans 
voor de NPS en onze 
klanttevredenheid.’

Welke nieuwe 
kansen biedt het?   
‘Nog betere dienst-

verlening, samen met 
onze partners. Met be-
hulp van data kunnen 
we nieuwe tooling en 
diensten ontwikkelen 
waarmee klanten zelf 
keuzes kunnen maken 

voor hun financiële 
toekomst.’
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E en succesvolle digitale transformatie vereist volgens ons een ge-

structureerde en integrale aanpak. Vanuit die overtuiging hanteren 

wij het 360°  perspectief op digitale transformatie. Daarbij kijken 

we niet alleen naar IT, maar ook naar het effect van digitale transfor-

matie op medewerkers, klanten, finance en het portfolio van een organisatie. 

In welke transformatiefase uw organisatie zich voor een bepaald onderdeel 

ook bevindt: voor het in goede banen leiden van digitale transformatie is 

gespecialiseerde kennis hoe dan ook vereist. Om organisaties zo goed mo-

gelijk van dienst te zijn, hebben we binnen BDO alle kennis en kunde ron-

dom digitale transformatie daarom gebundeld vanuit verschillende kennis-

domeinen, zoals tax analytics, financial transformation, cybersecurity, data 

analytics en vraagstukken rondom human resources. 

BDO helpt u graag bij uw transformatie naar een efficiënte en succesvolle datag-

estuurde toekomst. Altijd met oog voor de integrale samenhang van de verschil-

lende aspecten. Dat is de snelste weg naar een optimaal en duurzaam resultaat.

Wilt u meer informatie over het 360º perspectief op digitale transforma-

tie en hoe BDO u hierbij van dienst kan zijn? Kijk dan op www.bdo.nl/ 

digitaletransformatie of neem dan contact op met: 

Laurent Claassen

Partner Risk, Compliance en Anti-

Money Laundering & Sanctions

Laurent.claassen@bdo.nl

+31 (0)6 44388254

Dirk de Hen

Partner Forensics 

& Technology

Dirk.de.hen@bdo.nl

+31 (0)6 22420248

BDO’s 
international 

network

BDO
Wereldwijd

International

Top 5
accountants- en
adviesbureaus

Meer dan 1.600
vestigingen

88.000 +
medewerkers

€ 8,5 miljard
omzet in 2019

Nederland

19
vestigingen

2.500
medewerkers 

€ 294 miljoen
omzet in 2019

  BDO Countries

Nieuwe 
perspectieven 

op digitale 
transformatie

Het BDO 360° 
perspectief 
op digitale 
transformatie

Maak uw organisatie klaar voor een efficiënte, 
succesvolle en data-driven toekomst

Een succesvolle digitale transformatie vereist een gestructureerde en 

integrale aanpak. Vanuit die overtuiging hanteren wij voor organisaties 

het 360° perspectief. Hét model voor organisaties in elke ‘transforma-

tiefase’. Dat maakt inzichtelijk wat er binnen een organisatie speelt, in 

en tussen alle interne processen. Vanuit dit vertrekpunt kan men hel-

dere doelen stellen en vervolgens efficiënt werken aan digitale trans-

formatie. Op alle relevante terreinen.

De digitale transformatie van een organisatie wordt in onze visie ge-

vormd door drie dimensies: een set van vijf ontwikkel-assen van digitale 

transformatie, de mate van ontwikkeling van de digitalisering van de or-

ganisatie en het interne executieniveau. .

Een integrale aanpak is cruciaal. Deze drie dimensies vormen de 

bouwstenen voor elke organisatie die digitaal wil transformeren. Er zijn 

uiteenlopende manieren om die omslag in gang te zetten. We helpen u 

graag verder naar de beste manier voor uw organisatie.

Meer weten? 

Kijk verder 
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en 

tot stand gekomen, maar is in algemene 

bewoordingen gesteld en bevat alleen 

informatie van algemene aard. Deze 

publicatie bevat geen advies voor concrete 

situaties, zodat uitdrukkelijk wordt 

afgeraden om zonder advies van een 

deskundige op basis van de informatie in 

deze publicatie te handelen, na te laten of 

besluiten te nemen. Voor het verkrijgen 

van een advies dat is toegesneden op uw 

concrete situatie, kunt u zich wenden tot 

BDO Accountants & Adviseurs of een 

van haar adviseurs. BDO Accountants & 

Adviseurs, de met haar gelieerde partijen 

en haar adviseurs aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor schade die het gevolg 

is van handelen, nalaten of het nemen van 

besluiten op basis van de informatie in deze 

publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 

Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 

aanduiding van de organisatie die onder de 

merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied 

van de professionele dienstverlening 

(accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is 

een op naam van BDO Holding B.V. te 

Eindhoven geregistreerde handelsnaam 

en wordt gebruikt ter aanduiding van 

een aantal met elkaar in een groep 

verbonden rechtspersonen, die ieder 

afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ 

actief zijn op een bepaald terrein van de 

professionele dienstverlening (accountancy, 

belastingadvies en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO 

International Ltd, een rechtspersoon naar 

Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde 

netwerk van juridisch zelfstandige 

organisaties die onder de naam ‘BDO’ 

optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 

aanduiding van het BDO-netwerk en van elk 

van de BDO Member Firms.
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www.bdo.nl/digitaletransformatie

‘We zijn 
getuige van 
de creatieve 
vernietiging 
van financiële 
diensten, die 
zichzelf om 
de klant 
herschikken’
ARVIND SANKARAN 
Global Business leader, retail banking 


