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Chris Buijink: 
'Klanten bli jven 
behoef te houden 
aan persoonli jk 
contact en advies ' 
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Innovatie 
* Bitcoin en de toekomst van bankieren 
* Technologie zet klant op eerste plaats 

Ontwikkelingen in de sector 
* 'Mensen kunnen veel meer dan ze 

denken' 
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RUIM BAAN VOOR GENERATIE COMMUNICATIEBANKIERS 

Moderne bedrijven weten wat de klant wil, liefst nog voordat hij het zelf precies weet. Bij 
•'t̂ treeks 

immunicatief v Starre afdelingen maken 
zodoende plaats voor wendbare teams. Het is tijd voor hospitality banidng. 

Tekst! M a r t i n Neyt 

joen werknemers. "Financiële 
altijd met traditionele outplace-
nensen solliciteren naar vaste 
neer zijn. Daardoor zijn veel 
oorbereid op wat echt gaat 
rementtraject bestaat er ook 
un eigen broek op te houden', 
isen veel meer dan ze denken." « 

f van Tony de Bree is verkrijgbaar via Bol.com, 

lere boekwinkels online en offline. 

ienmetjezelf.nl 

I De financiële wereld stond de afgelopen vijf jaar 
in het teken van veranderingen. Banken moeten aan 
strengere regelgeving voldoen en passen hun organisaties 
daarop aan, maar ze kiezen tegelijkertijd voor een nieuwe 
koers. De klant moet bij elke - te ontwikkelen - activiteit 
in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat is 
niet alleen een wens, het is bittere noodzaak nu digitale 
ontwikkelingen de sector op zijn kop zetten en hightech-
bedrijven zich op het betalingsverkeer storten. Diezelfde 
concurrenten, de Googles en Apples van deze wereld, 
dienen tegelijkertijd als voorbeeld. Ze ogen niet alleen 
jong, hip en trendy, maar hun werkwijze - waarin een 

relatief grote vrijheid wordt gekoppeld aan keiharde 
resultaten - is ook succesvol. 

Banken ambiëren eenzelfde model als de toppers uit 

hightech industrie. Zo gaf ING Nederland in mei van dit 
jaar aan dat ze toe w i l naar kleine zelfsturende teams, meer 
bepaald: interdisciplinaire squads, tribes en chapters. Volgens 
directievoorzitter Nick Jue voldoet de oude hiërarchische 
organisatie van de bank niet meer De oude weg 'van idee 
naar uitvoering' is naar zi jn mening te lang. "Een afdeling 
bedenkt het, brengt het naar een afdeling die het bouwt, 
maar die weet niet meer welke klantwens er ook alweer 
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voor zat en een volgende afdeling moet het evalueren en 
verder verbeteren." Autonome teams zouden het complete 
traject op zich moeten nemen, zodat de betroldcenheid bij 
klanten veel groter wordt. 

De ideale kandidaat 
De huidige reorganisaties zijn mede het gevolg van 

de zoektocht naar de juiste medewerkers. Maar hoe zien 
deze professionals er precies uit? En hoe haal je ze binnen? 
Talenten met de gewenste competenties aantrekken is 
immers een probleem voor de gehele financiële sector, zo 
blijkt onder meer uit de Marktvisie 2016 van consultancy-
en detacheringsbedrijf Brunei. Bijna 60 procent van de 
ondervraagde werkgevers uit het bank- en verzeke
ringswezen zegt daar moeite mee te hebben. 

Het gaat daarbij om het vinden mensen die de 
droomcombinatie van gedegen kennis, resultaatge
richtheid én communicatieve vaardigheden meedragen. 
De laatstgenoemde competenties worden in het onderzoek 
met 89 respectievelijk 59 procent als belangrijkste 
kwaliteiten van de ideale kandidaat aangemerkt, ver 
boven cijfermatig inzicht (30 procent). 

"Veel medewerkers zi jn in de voorbije jaren 

uitgestroomd, terwijl de aanwas van de nieuwe generatie 
speciahsten achterblijft", vertelt Maikel Pais, commercieel 

directeur van Brunei Nederland. "Het gevolg is dat maar 

weinig professionals in het bank- en verzekeringswezen 
over de ideale combinatie beschikken. Ook speelt mee dat 
de financiële sector niet meer de aantrekkingskracht van 
weleer heeft. Talenten kiezen vaker voor andere sectoren." 

''Nu de financiële sector minder 
aantrekkingskracht heeft, kiezen 

talenten vaker voor andere sectoren' I 
Klant échte oplossingen bieden 

De omvang van de behoefte aan nieuwe bankiers 
tekent zich af in de dagelijkse praktijk van Brunei. 
Het detacheringsbedrijf riep vlak na de zomer extra 
scholingstrajecten in het leven om aan de enorme 
vraag van banken en verzekeraars te kunnen voldoen. 
Zestig pas afgestudeerde academici en hbo'ers met een 
commerciële achtergrond behaalden elk tenminste twee 
Wft-certificaten. De intensieve training bestond tevens uit 
heisessies, waarin de communicatieve vaardigheden aan 
de hand van rollenspel en mindfulness werden geslepen. 

Alle deelnemers konden na een maand bij banken 
en verzekeraars aan de slag, vertelt Pais. "We hebben 

niet eerder zo'n grote groep in é( 
vraag bl i j f t ook aanhouden, wan 
willen hun flexibele schil verstev 
van opdrachtgevers terug dat on 
populatie voorbijstreven. Dat is c 
functieprofiel is pragmatisch, ma 
kennis als basis. Alles staat in het 
Het draait veel minder om procei 
geval was, maar veel meer om pe 

moeten ook échte oplossingen zij 
of verkooppraatjes. Een klant die 
geld zit, moet acuut worden gehc 
de bank zijn ticket." 

Omgaan met weerstanden 
Het functieprofiel van de niet 

dan ook proactiviteit en het durv 

verantwoordelijkheid bevatten, n 
tegenspraak met een dienstverier 
en zorgvuldigheid voorop staan, 
inzicht mee. "Natuurlijk wordt er 
maar ook dan kan er veel vrijheid 
vraagt om medewerkers die beslis 
We spreken intern van hospitality 

van werken waarbij klanten zich ' 
Een voorwaarde is een cultuur wi 
vertrouwen genieten en zich kum 
Ook fouten maken moet mogelijk 

leerproces. Wie plezier heeft in zij 
harnas wordt gestoken - is veel pi 

De flexkrachten van Brunei w: 
nature het verschil maken. Hoe ar 
medewerkers die al jaren op deze! 
kunnen patronen inslijten. Onze { 
omgaan met weerstanden als 'zo c 
of 'zo ben ik nu eenmaal'. Je wil t \ 
dus blokkades moeten worden we 
opzicht kleuren onze speciahsten ( 
verzekeraars." 

Het zi jn niet uitsluitend jonge 
instromen. Een groep ervaren ver; 
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Bestuur & organisatie 
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•derland. "Het gevolg is dat maar 

Ket bank- en verzekeringswezen 
ie beschikken. Ook speelt mee dat 
meer de aantrekkingskracht van 
iezen vaker voor andere sectoren." 

iciële sector minder 
•kracht heeft, kiezen 
voor andere sectoren' 

;en bieden 
ehoefte aan nieuwe bankiers 
lijkse praktijk van Brunei, 
riep vlak na de zomer extra 
leven om aan de enorme 
zekeraars te kunnen voldoen. 
• academici en hbo'ers met een 
1 behaalden elk tenminste twee 
isieve training bestond tevens uit 
tmunicatieve vaardigheden aan 
n mindfulness werden geslepen. 

I 

niet eerder zo'n grote groep in één keer getraind. De 
vraag bl i j f t ook aanhouden, want financiële bedrijven 
willen hun flexibele schil verstevigen. We horen wel eens 
van opdrachtgevers terug dat onze mensen de zittende 
populatie voorbijstreven. Dat is ook niet zo vreemd, hun 
functieprofiel is pragmatisch, maar met inhoudelijke 
kennis als basis. Alles staat in het teken van de klantvraag. 
Het draait veel minder om processen, zoals voorheen het 
geval was, maar veel meer om personen. Oplossingen 
moeten ook échte oplossingen zijn en geen lapmiddelen 
of verkooppraatjes. Een klant die in het buitenland zonder 
geld zit, moet acuut worden geholpen. Desnoods betaalt 
de bank zijn ticket." 

Omgaan met weerstanden 
Het functieprofiel van de nieuwe bankier moet 

dan ook proactiviteit en het durven dragen van eigen 
verantwoordelijklieid bevatten, meent Pais. Het l i jkt in 
tegenspraak met een dienstverlening waarbij veiUgheid 
en zorgvuldigheid voorop staan, maar dat valt naar zi jn 
inzicht mee. "Natuurlijk wordt er binnen kaders gewerkt, 
maar ook dan kan er veel vrijheid zijn. Klantbetrokkenheid 
vraagt om medewerkers die beslissingen mogen nemen. 
We spreken intern van hospitnlihj banking, een manier 
van werken waarbij klanten zich volledig thuis voelen. 
Een voorwaarde is een cultuur waarin medewerkers 
vertrouwen genieten en zich kunnen ontwikkelen. 
Ook fouten maken moet mogelijk zijn, het hoort bij het 
leerproces. Wie plezier heeft in zijn werk - en niet in een 
harnas wordt gestoken - is veel productiever." 

De flexkrachten van Brunei willen volgens Pais van 
nature het verschil maken. Hoe anders kan dat zijn voor 
medewerkers die al jaren op dezelfde plek zitten. "Dan 
kunnen patronen inslijten. Onze professionals leren 
omgaan met weerstanden als 'zo doen we hier gewoon' 
of 'zo ben ik nu eenmaal'. Je wil t vooruit, anders werken, 
dus blokkades moeten worden weggenomen. In dat 
opzicht kleuren onze specialisten de teams bij banken en 
verzekeraars." 

Het zijn niet uitsluitend jonge talenten die via Brunei 
instromen. Een groep ervaren verzekeringsadviseurs kon 

onlangs als klantadviseur in het bankwezen aan de slag. 
Pais spreekt van re-bnnking. "Deze professionals maakten 
na een strenge selectie en opleiding een succesvolle 
overstap binnen de sector. Maar dat gaat niet zomaar, 
de switch naar een compleet andere manier van denken 
en handelen bl i j f t lastig. De gewenste competenties -
resultaatgericht, communicatief en inlevingsvermogen -
moeten al in enige mate aanwezig zijn." 

War on talent 
Brunei waarschuwt in zi jn Marktvisie 2016 voor een 

'war on talent', een gevolg van de kleine vijver waarin 
Finance vist. Het is volgens het bedrijf verstandig om 
talentontwikkeling gezamenlijk en met gespecialiseerde 
partners op te pakken. Banken en verzekeraars kunnen 
op die manier kosten delen, het aanbod van professionals 

'De nieuwe generatie bankiers 
wil de nodige uitdagingen in het 

vooruitzicht hebben' I 
met de juiste vaardigheden op peil houden, een kwaliteits
standaard in opleidingen bepalen, specialisten uitwisselen 
en groeimogelijkheden creëren. 

Ook werkgevers zien intern opleiden en het 

aantrekken van jonge talenten als belangrijke wapens 
in de strijd tegen de uitstroom van kennis, blijkt uit het 
onderzoek. Met stip op 1 staat het buddysysteem, de 
koppeUng van junior aan senior, de voorkeur van meer 
dan een derde van de ondervraagden. Pais: "Een uitwis
selingsprogramma bepaalt voor een deel het succes van 
gezamenlijke talentontwikkeling. De nieuwe generatie 
bankiers w i l de nodige uitdagingen in het vooruitzicht 
hebben, dan is het prettig als ze op andere plekken aan 
de slag kunnen. Wie ergens langer zit, kan als senior een 
coachende rol aannemen. Seniors leren op hun beurt weer 
bij van talentvolle juniors. Het is een dynamisch systeem 
dat de sector opnieuw aantrekkefijk maakt." « 

ien na een maand bij banken 
lag, vertelt Pais. "We hebben 


