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Het doel van de Strategie Express Service is het 

verstrekken van inspirerende informatie voor de  

strategie, financiën en risico’s van financiële 

dienstverleners in relatie tot de inzetbaarheid van 

medewerkers. Deze 1ste editie is een Special voor 

Rabobanken en gaat over  de betekenis van 

fundamentele veranderingen.   

We beginnen met de mogelijke implicaties van het 

onderzoek  “Mobil Financial Services Survey 2013” 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek  

vertalen we naar de kern voor de strategie en de 

consequenties van mobile banking voor 

medewerkers. In het artikel Perudoxaal, een 

andere bank strategie !?  wordt een strategische 

aanpak van een hard groeiende agrarische bank in 

Peru beschreven.  Is die heel anders dan de 

strategie van een lokale Nederlandse bank?  We 

reflecteren vervolgens op een journalistiek 

onderzoek in Fundamentele bakens, contouren 

2016.  Daarna wordt het verband gelegd tussen  

Aan de slag 

Mobil financial services survey 2013 

“Uw retail - en zakelijke klanten veranderen door 

mobile banking en bezoeken uw bank niet meer 

dan twee keer per jaar?” Als u hierin inzicht wilt,  

leest u vooral verder. 

Nieuwe technieken en smartphones worden steeds 

belangrijke en goedkoper. Het effect op banken is 

en word groter; denk aan NFC (near field 

communication)  betaalmogelijkheid.  Gebaseerd 

op een Amerikaanse survey heeft 87% van de 

ouderen en 90% van de 18-44 jarigen de 

beschikking over een mobiele telefoon. Het 

aandeel smartphones en hun applicaties groeit 
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deze bakens en de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en managers:  Iedereen Inzetbaar?  

We doen dit o.a. middels een onderzoek van het 

Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. 

In het volgende artikel Strategy Safari kijken we 

door de ogen van Mintzberg  naar het strategie 

proces van vandaag en doen we suggesties voor 

het vormgeven van uw strategieproces. We geven 

tips voor het schrijven en redigeren van een 

fundamenteel  en gedragen strategisch plan in “Een 

levend strategisch plan ”. We sluiten af met 

richtingen om kosten stevig terug te brengen in 

Organisatiekosten en risico’s. 

elke dag. Dit is ook een nieuwe werkelijkheid in 

Nederland.  Mobile banking wordt steeds 

belangrijker in het kanalenmanagement, en 

verandert ook de rol van andere kanalen zoals de 

fysieke vestiging. En er komen steeds nieuwe 

wensen van klanten: zoals cloudgebruik , zelf 

veiligheidsniveaus instellen of  iDeal betalen op de 

smartphone (recent door Rabo gerealiseerd).  

Veiligheid en gebruikersdynamiek zijn daarin 

bepalend. Het  optimaliseren en vanuit 

klantperspectief simpel houden van klantbediening 

lijkt de sleutel om concurrenten en nieuwe 
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Peru het land van de Inca’s, de Andes, de Jungle, 

El Nino, Lima met 9 miljoen inwoners en zo veel 

meer.  Voor Rabo International Advisory Services 

heb ik meegewerkt aan de Strategic Business 

Planning van de Peruaanse bank Agrobanco.  Deze 

bank ziet enorme mogelijkheden om te 

expanderen, zowel in klantenbestand als in haar 

productportfolio. Zoveel anders dan in Nederland , 

waar de crisis drukt op het kunnen uitzetten van 

gelden en het behoud van klanten al een opgave 

is. Is bankieren dan heel anders? Enerzijds gaat 

het nog steeds om financieel gezond te blijven en 

is de driver  te excelleren in het verlenen van 

service aan klanten. Anderzijds is de wijze en 

omvang van funding en de beschikbaarheid van 

distributiekanalen van een heel andere orde dan 

voor een Nederlandse lokale bank. En toch: beide 

Perudoxaal een andere bank strategie ? 

In steeds meer strategische kaders blijkt dat de 

crisis, veranderingsprocessen, moreel ethische 

kwesties en herwinnen van vertrouwen vragen om 

de bakens te verzetten. Wat is het bestaansrecht 

van het beroep? Waar zit nog de toegevoegde 

waarde? Waartoe horen we op aarde te zijn?  In het 

onderzoek “Bakens van betrouwbaarheid”, 

mogelijk gemaakt door vier hbo-opleidingen voor 

de journalistiek zijn deze vragen aan de orde. 

Vragen die ook voor lokale banken essentieel zijn. 

Eerst wordt ingegaan op de hoofdtrends, die het 

vak voor lange tijd zullen veranderen, ingedeeld 

in: platform, product, publiek, proces en professie. 

Qua platvorm blijkt dat steeds meer grenzen 

verdwijnen tussen voorheen gescheiden markten 

en informatiekanalen; crossmedialiteit wordt 

belangrijker.  Voor productinnovatie gaat het om 

inhoud en vorm: nieuwe bruikbaarheid voor de 

eigen dagelijkse leefsituatie,  gebruiksplezier en 

Fundamentele bakens, contouren 2016 

De wijze hoe 

Agrobanco haar 

nieuwe 

kredietproduct 

promoot. 

De IMWR circel toepassen op de 

Bakens van betrouwbaarheid. 

“Hoe moet bankieren worden 

gedefinieerd tegen de 

achtergrond van een 

postmoderne, gedigitaliseerde 

samenleving?” 
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Expresswsbrief 

hebben te maken dat hun huidige business 

model fundamenteel verandert. Het is daarom 

essentieel om scherp en vernieuwend te kijken 

naar de afhankelijkheden in het business 

model. Marktsegmentatie, value propositions en 

hun impact op bijvoorbeeld processen en 

personeel  komen samen. Een belangrijk 

hulpmiddel voor een congruent businessplan 

was het Business Model Canvas. Als basis voor 

goede keuzes en slimme volgorde van acties. 

Voor meer informatie . http://goo.gl/0VmI8G 

 

gebruiksgemak. Het publiek bepaalt meer en 

meer de vragersmarkt, waarbij specialiseren, 

thematiseren en niches gecombineerd moeten 

worden met brede maatschappelijke 

betrokkenheid en participatie. De kern van het 

proces is betrouwbaarheid door 

beroepsethische principes hoog te houden en 

er bij dilemma’s naar te handelen. Omdat 

professionals hun eigen monopolie kwijtraken 

is de richting dat zij juist om moeten gaan met 

de trends. Dit betekent vervaging van verdeling 

in functies. Vaardigheden veranderen mee met 

de trends en het vraagt om innovatief 
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Duurzame 

inzetbaarheid, 

vermogens van 

mensen nu en in de 

toekomst 

Iedereen inzetbaar? 

U als leidinggevende of HR professional heeft een 

verantwoordelijkheid voor de bank en de 

inzetbaarheid van medewerkers. Gelijktijdig hebben 

medewerkers ook een grote verantwoordelijkheid om 

bij het verzetten van bakens nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen en flexibel te blijven. Hoe doet u dat in 

samenhang met uw strategie?   

Als je wilt sturen op duurzame inzetbaarheid (DUIN) 

is beleid nodig om van medewerkers hun 

toegevoegde waarde te blijven ervaren. En 

medewerkers kunnen dan in de toekomst een 

diversiteit aan werkzaamheden vervullen, zodat ze 

ook een succesvolle overstap kunnen maken naar 

een andere functie of organisatie. Bedrijven kunnen 

gezien worden als combinatie van concurrerend 

vermogen t.a.v. doelmatigheid, kwaliteit, snelheid en 

flexibiliteit en innoverend vermogen. Welke 

combinatie kenmerkt uw strategie? Niet iedereen in 

een bank heeft  dezelfde talenten en interesses. 

Alleen als u uw medewerkers begrijpt en weet wat 

Strategie Safari; de volgende stap in strategisch denken 

In de 1ste Strategie Express hoort het boek Strategy 

Safari van Mintzberg c.s.. Gekenmerkt als “the 

complete guide through the wilds of strategic 

management”.  Hoe kunt u bepalen welk van zijn 

inzichten voor u strategie proces relevant zijn? 

Bij velen bekend is de verkenning in de 5 P’s ; 

“strategy as a Plan, Pattern, Perspective, Position,or 

Ploy”. Minder bekend zijn de 10 scholen/theorieën 

hoe er omgegaan wordt met deze 5 P’s. De 

evolutie van de Design School, Planning School, 

Positioning School, Entrepreneurial School, 

Cognitive School, Learning School, Power School, 

Cultural School, Environmental School en 

Configuration School. Van conceptie tot 

transformatie. Mintzberg geeft samenvattend aan 

dat we verder moeten gaan dan alle P’s en scholen. 
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hun concurrerende of ontwikkelbare vermogens 

zijn, kunt u ervoor zorgen dat zij nu en in de 

toekomst inzetbaar blijven. Het optimaliseren van 

de inzetbaarheid verloopt “idealiter” via de continue 

verbetercyclus (zie blz. 2). Middels de NPR scan kan 

inzicht verkregen worden in: 1) de integratie  van 

DUIN in het HR beleid 2) de uitdaging en belasting 

van het werk 3) de functionele geschiktheid van 

medewerkers 4) de vitaliteit van medewerkers.  

Belangrijk daarbij is in hoeverre het HR beleid is 

afgestemd op het strategisch beleid.  Bijvoorbeeld 

op  welke wijze het strategisch personeelsbeleid is 

Strategie is een combinatie van alle 

strategiescholen en meer, want het wordt levend in 

de praktijk. Wat is uw  definitie van strategie? Van 

welke school bent u bewust of onbewust een 

voorstander? Wat betekent dit voor uw organisatie 

en medewerkers? Hoe integreert u proces en 

inhoud, statisch en dynamisch, beperking en 

inspiratie,  het cognitieve en collectieve,  het 

geplande en het geleerde, het economische en het 

politieke? We moeten de betere vragen stellen. En 

elkaar uitdagen en daardoor de verschillende 

scholen meer verdiepen. En wat is het doel van uw 

strategie en kent u naast de voordelen ook de 

nadelen van de strategie? Bijvoorbeeld 

1. Strategie geeft richting aan. Voordeel: er is een 

koers door de omgeving. Nadeel: het kan blind 

maken voor onbekende gevaren.  
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toetreders voor te zijn. Dit is zeker van belang 

gezien de komende Payments Account Directive 

waarin het overstappen tussen banken en toegang 

tot betaalrekeningen en de informatievoorziening 

nader geregeld gaat worden. Wat betekent dit 

voor de lokale fysieke bankervaring en uw core-

business ? Hoeveel aandacht geeft u bijvoorbeeld 

aan de integratie tussen klantwensen, smartphone 

gebruik  en de eigen klantsystemen?   

Wat betekent dit voor u strategie als Customer 

Intimicy centraal staat mede in relatie tot privacy 

2. Strategie bepaalt de organisatie. Voordeel: er 

ontstaat zingeving en onderscheid de 

organisatie van anderen. Nadeel: te simpele 

definiëring gaat voorbij aan de rijkdom van 

complexiteit. 

3. Strategie geeft consistentie. Voordeel: er is 

geen dubbelzinnigheid en geeft een 

cognitieve structuur. Nadeel: consistentie 

beperkt de creativiteit en het vinden van 

nieuwe combinaties. 

“A foolish consistency is the 

hobgoblin of litte minds” 

Ralph Waldo Emerson. 
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wetgeving. En hoe versnelt u hiermee Operational 

Excellence van uw processen? Deze  strategische 

ontwikkeling en vragen hebben ook impact op de  

competenties van mensen. Denk bijvoorbeeld aan het 

snel en simpel kunnen uitleggen naar klanten, het 

risicomanagement van de bank gezien de veiligheid 

van het gebruik, en de rol van mobile banking  in uw 

kernen en coöperatie.   

Hoewel regelgeving en de volle agenda op korte 

termijn een rem kunnen zijn op deze toekomst, komt 

deze toekomst door alle innovaties elke dag dichterbij. 

Dichterbij de klant, dichterbij de bank en haar 

medewerkers.  

- . 

4. Strategie geeft focus. Voordeel: door coördinatie 

van activiteiten wordt chaos voorkomen. Nadeel: te 

veel groepsgedrag kan ontstaan zonder open te 

staan voor andere meningen.  

Het boek en deze ruimte is te klein voor de ervaring 

en het bewegen in de praktijk. Echter, als u de goede 

dingen van uw aanpak verrijkt met nieuwe elementen 

wordt u al snel een kei in het  transformeren van uw 

strategie. Een strategie, dat niet alleen uw 

stakeholders  aanspreekt, maar ook levend wordt in 

de weerbarstige praktijk. 

vormgegeven. Vervolgens is het bepalend welke 

personeelsinstrumenten worden ingezet ; in het  

brononderzoek worden 29 instrumenten genoemd. 

De keuze welke instrumenten worden ingezet is 

mede afhankelijk van de strategie, het 

personeelsbestand gerangschikt naar vermogens en 

uiteraard de inspanning en beschikbare financiën.  

Duurzame inzetbaarheid is naast de puzzel van haar 

eigen elementen hiermee ook in te passen in de 

ondernemingsstrategie. 
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vermogen, een ondernemende houding en een 

grote mate van flexibiliteit. Waar bij de ene 

plek/bank meer nadruk op klantfocus komt te 

liggen, neemt op een andere plek het gewicht van 

routinematige productie of werken onder hoge 

tijdsdruk juist toe. Het vermogen om zich aan 

veranderende omstandigheden aan te passen 

neemt toe. 

Het bovenstaande leidt tot 10 uitdagingen/ 

resultaatgebieden die de professie sterk zal 

beïnvloeden. Deze zijn voorgelegd aan 

deskundigen die ze hebben geprioriteerd. 

Crossmedialiteit en betrouwbaarheid scoren het 

hoogst, gevolgd door relevantie, duiding en 

flexibiliteit. Bij crossmedialiteit (effectief gebruiken 

en combineren van producten en communicatie) 

ligt het gevaar in vervlakking; diepgang en 

eigenheid is daarop het antwoord. 

Aan mij wordt regelmatig de vraag 

gesteld om strategieprocessen te 

begeleiden of strategische plannen te 

beoordelen. Het gaat uiteindelijk om de 

integraliteit en levend maken van deze 

plannen. Welke onderdelen dragen 

hieraan bij en kan je gebruiken bij het 

redigeren en schrijven van het plan? 

Hieronder volgt een lijst met een aantal 

van deze onderdelen, plus een korte 

beschrijving. 

Keuzes.   Concreet en op strategisch 

niveau. En de wendbaarheid van keuzes 

gezien visie en ambities. 

Fundament.  Zijn de bakens van 

vertrouwen stevig en voelbaar/zichtbaar? 

Wordt het strategisch onderhouden? 

Business Model.  Een model waarmee  

zichtbaar is hoe de organisatie waarde 

creëert, levert en behoudt. Liefst 

Een levend strategisch plan 

Een typisch 

Nederlandse opslag 

en onderhoudsplek 

voor bakens. 

“Betrokken tot in 

de kern” 

 

Een prachtige 

titel van een 

strategisch plan 

van een lokale 

bank.  
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Het doel van dit onderzoek en de bevindingen is om 

kwaliteitsjournalistiek te kunnen blijven leveren. Los 

nu van de vraag wat kwaliteit is, ligt daar het belang 

van het onderzoek voor de kwaliteit van bankieren.  

Als we de resultaatgebieden en conclusies ‘crossen’ 

naar de bancaire omgeving kunnen we sterke 

fundamenten (her)vinden en nieuwe oplossingen 

daarop gaan bouwen. 

 

 

 

om te kunnen handeln Daarbij zijn professionals  is 

er behoefte aan Professionals uit het werkveld 

hebben aangegeven wat dit beteken voor de 

kwalificaties van journalisten. een nieuwsbrief te 

schrijven, wilt u dat de lezers zoveel mogelijk 

hiervan lezen. Dit kunt u doen door lezers naar 

andere artikelen toe te leiden  
weergegeven in 1 overzicht. Samenhang 

tussen de eigen waardeproposities, de 

doelgroepen, de kanalen en klantrelaties, 

de key resourses, kernactiviteiten, key 

partners en het effect op kosten en 

opbrengsten. 

Verleden, heden, toekomst  Zijn lessen 

uit het verleden geleerd, zicht op huidige 

verbeterpunten en is visie aansprekend?  

Eigenheid, lokale kleur  Is het gebaseerd 

op de eigen organisatie, mensen en 

omgeving?  

Visueel.  Hoe visueel is het plan zelf? En 

vooral is voor te stellen hoe de bank er 

later uit ziet? 

Kernboodschap en titel.  Een 

kernboodschap van keuzes en met 

aandacht voor het waarom in max. 25 

woorden. En een korte scherpe titel, die 
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Motto 
Vakmensschap in strategie, financiën en inzetbaarheid 

de spijker op zijn kop slaat.  

SMART.  Een “oudje” met soms meer letters. Van 

belang voor de strategische acties . 

Missie en ambities.  Zijn deze helder en waar blijkt 

dat uit? Heeft de missie een maatschappelijke 

relevantie in toekomstige tijden? 

Levendheid.  Leeft de strategie in de organisatie? Is 

er aandacht dat alle stakeholders vanuit hun rol 

bijgedragen hebben aan het proces? Is de volgende 

stap in het proces beschreven?  

Blikvangers en ankers.  Zijn er blikvangers en/of  

ankers, zoals relevante uitspraken, metaforen, 

symbolen, foto’s uit het proces in het plan 

opgenomen?   
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Volgende uitgave en suggesties. Mocht u vragen hebben naar 

aanleiding van deze uitgave of suggesties voor een volgende 
uitgave, dan hoor ik dat graag.  

Door de open deur van de toenemende 

complexiteit en de crisis ontmoeten we de vraag: 

hoe brengen we onze kosten stevig terug, en hoe 

verbeteren we de beheersing van onze 

ondernemersrisico’s?  

Globaal zijn er drie richtingen te onderkennen: 

1. Om het probleem heen: er wordt 

gereorganiseerd, waarbij werkgroepen en 

commissies bezig zijn de taken opnieuw te 

verdelen. Echter de onderliggende problemen 

worden niet kritisch benoemd en aangepakt. 

2. De blauwdrukmethode: de leiding maakt 

een plan en voert dat uit; structuren worden 

aangepast en mensen worden verplaatst binnen of 

buiten de organisatie. Er is wel een duidelijk doel, 

maar een beperkt idee wat de goede weg is. 

3. De systeemaanpak. Kern is dat vóór dat er 

gereorganiseerd wordt, onderzocht is waar de 

risico’s zitten en welke processen ineffectief / 

inefficiënt zijn. Vervolgens stellen medewerkers 

zelf de verbeterplannen op. De leiding richt zich 

vooral op het verbeteren van de systeemcondities 

en regelt dat toezicht, audit of vreemde ogen 

dwingen. 

Voor internal auditors speelt daarbij de uitdaging 

om vaak met minder middelen hun eigen kwaliteit 

en het  risk management  te verbeteren om te 

kunnen voldoen aan de verwachtingen van het 

management. Hoe is de verantwoordelijkheid van 

de front office geregeld en de samenwerking (!) 

met de controllers? Hoe zijn de risksystemen 

gelinkt met de portefeuille en de rapportages aan 

de Raad van Commissarissen? 

Het is belangrijk de risicokaders af te stemmen 

met de strategische kaders, zodat bijvoorbeeld 

ook de juiste markten en klanten de ruimte 

krijgen, ook vanuit de risk-appetite!  

“ We moeten de voordelen van risico’s nemen 

wel blijven benutten” 

Else Bos   CEO PGGM 
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