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Hoe banken zichzelf kunnen heruitvinden 

Bijdrage in het kader van de lancering van het boek “Bankgeheim” 
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Kristof De Wulf, CEO InSites Consulting 

Hoe banken vernieuwde relevantie brengen voor klanten en medewerkers in een wereld die 

exponentieel verandert, steeds meer automatiseert en waarin toegankelijkheid i.p.v. schaarsheid de 

norm is? In dit artikel staat het acroniem ‘TECH’ voor vier belangrijke manieren om dit voor elkaar te 

krijgen: digitale technologie kan nieuwe waarde creëren door mensen te verenigen en zo unieke 

community waarde te bouwen (togetherness), door andere stakeholders de kracht te geven zelf bij te 

dragen tot het waarde creatie proces (empowerment), door meerwaarde te realiseren via 

samenwerking (collaboration) en door bij te dragen aan de vorming van nieuwe gewoonten (habit 

creation). 

Ik ben opgegroeid in een wereld die dominant lineair evolueerde. Door terug te blikken in de 

achteruitkijkspiegel kon je relatief gemakkelijk een toekomst voor jezelf uitstippelen en verzekeren. 

Mijn vader studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan UFSIA en ik ben in zijn 

voetsporen getreden. Het was ook een wereld waar vakmanschap van een bijzondere betekenis was. 

Datgene wat je wist en datgene wat je kon, bepaalde voor een heel groot stuk je progressie in de 

maatschappij. Het was tenslotte ook een wereld die werd gekenmerkt door schaarste. Financiële en 

andere middelen, talent en data waren schaars en het kwam er dan ook op aan zoveel mogelijk 

controle en macht hierover uit te oefenen. 
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De wereld vandaag is het tegenovergestelde van de wereld waarin ik ben opgegroeid. In plaats van 

lineair te evolueren, zien we overal exponentiële verandering om ons heen. De wet van ‘Moore’ stelt 

dat de kracht en impact van technologie elke 18 maanden verdubbelt. Neem als voorbeeld de snelheid 

waarmee we nieuwe data verzamelen. Tot 2003 verzamelde de mensheid in totaliteit ‘slechts’ 5 

exabytes aan gegevens, terwijl we in 2013 maar liefst 1,200 exabytes aan nieuwe data genereren op 

slechts één jaar tijd. Een ander voorbeeld is de snelheid van adoptie van nieuwe technologieën. 

Het kostte de telefoon ongeveer 75 jaar om 50 miljoen gebruikers te bereiken, de radio 38 jaar, de 

televisie 13 jaar, het Internet 4 jaar en het bekende spel ‘Angry Birds’ slechts 35 dagen. Binnen 10 jaar 

verwachten we DNA te kunnen manipuleren alsof het een Word document is, de kracht van het 

menselijk brein te kunnen kopen voor slechts $ 1,000 en de eerste robot journalist een Pulitzer te zien 

winnen.  

Omdat ons menselijk brein lineair denkt, hebben we erg veel moeite om de impact van exponentiële 

verandering in te schatten. Zo is het relatief gemakkelijk om de afstand in te schatten van 30 lineaire 

stappen, maar 30 exponentiële stappen is het equivalent van 26 keer de aarde rond te stappen of 

pakweg 1,07 miljard stappen. En toch is het steeds belangrijker dat te kunnen, want in een context 

van exponentiële verandering zullen we niet langer kunnen vertrouwen op kopieergedrag uit het 

verleden als antwoord op de toekomst. Een tweede belangrijke grondverschuiving is de toenemende 

automatisering en robotisering, waarbij menselijk vakmanschap snel wordt voorbijgestoken door 

slimme machines. Al in 1930 voorspelde de econoom Keynes dat we in 2030 amper 3 uur per dag 

zouden werken omdat machines de meeste taken van ons zullen overnemen. Ook Oxford University 

schat dat ongeveer de helft van onze bestaande jobs zullen verdwijnen tijdens de volgende 20 jaar. 

Wen dus maar aan het idee dat een robot klaar staat om je job over te nemen. Dankzij artificiële 

intelligentie en ‘deep learning’ zullen de meeste beslissingen ons uit de handen worden genomen door  
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machines. We weten ondertussen hoe overtuigend de AI software van Google onlangs de 

wereldkampioen van het complexe bordspel Go uitschakelde.  

Ook service medewerkers zullen niet gespaard blijven. Ze verspillen geen tijd op Facebook, hebben 

geen slaap nodig en zijn altijd goed geluimd. Amelia is een AI system dat leert hoe het de taken van 

een callcenter medewerker kan overnemen en bedreigt daarmee meer dan 250 miljoen jobs. Steeds 

meer stemmen gaan op om een basisinkomen voor iedereen te voorzien. En wie weet dat 

werkloosheid op een bepaald moment eerder als streefdoel dan als falen wordt beschouwd? Een 

derde belangrijke fundamentele verandering is dat we steeds meer evolueren van een context waarin 

schaarste heerst naar een context waarin overvloed eerder de norm is.  

In het boek “The Zero Marginal Cost Society” beschrijft Jeremey Rifkin hoe creativiteit vanuit eender 

welke hoek kan komen zonder dat geld of macht hierbij een beperkende factor is. Digitale technologie 

in de vorm van bijvoorbeeld crowdfunding, 3D printing en mobiele applicaties zorgt ervoor dat 

transactie-, communicatie-, productie-, distributie- en samenwerkingskosten drastisch worden 

verlaagd. We evolueren van een verticale naar een horizontale allocatie van middelen en bereiken 

stilaan het punt van optimale efficiëntie, waarbij het mogelijk is waarde te creëren aan een marginale 

kost van nul. Volgens Peter Diamandis, auteur van het boek “Abundance” evolueren we van een 

wereld van “haves & have nots” naar een wereld van “haves & super haves”. De aarde ontvangt 

ongeveer 5,000 keer de hoeveelheid zonne-energie dan de hoeveelheid die nodig is om de 

wereldbevolking van energie te voorzien. In de toekomst zal het dus steeds minder gaan over 

schaarsheid en steeds meer over toegankelijkheid.  

Transformeren om te overleven 
 

De hierboven beschreven verschuivingen zorgen voor disruptie in zowat alle mogelijke sectoren, 

waaronder uiteraard ook de financiële sector. Het hebben van fysieke activa is ondertussen eerder 

een beperking voor toekomstige groei en waardecreatie dan dat het een competitief voordeel 

oplevert. Denk maar aan bedrijven als Uber – het grootste taxibedrijf ter wereld zonder rollend 

materieel, Facebook – het grootste mediabedrijf ter wereld zonder inhoudelijke redactie, Alibaba – de 

meest waardevolle retailer ter wereld zonder voorraden en Airbnb – ’s werelds grootste aanbieder 

van accommodatie zonder vastgoed. Merken als Tesla transformeren zich in ‘smart phones op wielen’ 

met een toekomst die elektrisch, on-demand en autonoom is. Google volgt het ’10 x’ i.p.v. ’10 %’ 

innovatie principe als antwoord op disruptie. Met de woorden van Larry Page: “Incremental 

improvement is guaranteed to be obsolete over time”.  

Maar wat als je geen Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb, Tesla of Google bent? Waar ligt de sleutel tot 

succesvolle transformatie om zo relevant te blijven voor klanten en medewerkers in een wereld die 

exponentieel verandert, steeds meer automatiseert en waarin toegankelijkheid i.p.v. schaarsheid de 

norm is? Het antwoord ligt bij technologie, niet zozeer omwille van de technologie an sich, maar 

omwille van de relevantie en meerwaarde die je via digitale en mobiele technologie kan bouwen voor 

de klant. Hierna volgen 4 manieren om dankzij digitale technologie vernieuwde relevantie te bouwen. 
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1. Togetherness 
 

Recent vonden 2 Michigan State University evolutiebiologen nieuw bewijsmateriaal voor het feit dat 

de menselijke evolutie individueel gericht gedrag afstraft: “We found evolution will punish you if you’re 

selfish and mean. For a short time and against a specific set of opponents, some selfish organisms may 

come out ahead. But selfishness isn’t evolutionarily sustainable,” stelt auteur Christoph Adami. Hun 

studie bevestigt nogmaals dat mensen in essentie een ‘we-species’ zijn, al gaat dat nog steeds vaak 

gepaard met een ‘illusion of I’. Eén van de meest fundamentele gevolgen van digitale technologie is 

het faciliteren van ‘communities’ die individuen bij elkaar brengt over tijd en grenzen heen. 

Organisaties die ‘togetherness’ integreren in hun waarde propositie en processen doen hier op diverse 

manieren voordeel bij. Ten eerste kan het hen toelaten om bestaande kennis optimaler in te zetten. 

In ‘The Wisdom of Crowds’ toonde James Surowiecki al aan dat groepen typisch tot betere beslissingen 

komen dan individuen. Op eenzelfde manier kunnen slimme organisaties nuttig gebruik maken van de 

collectieve intelligentie van hun medewerkers. 

 

Een sterk voorbeeld is Best Buy. Sinds 2008 registreerden meer dan 3,000 Best Buy medewerkers zich 

op Twelpforce om op die manier via Twitter dienstverlening te bieden aan klanten. Het is geen klassiek 

model, want de toegang tot Twelpforce is niet beperkt tot medewerkers die hiervoor specifiek zijn 

opgeleid, maar open voor alle medewerkers die hun kennis willen delen in hun vrije tijd vertrekkend 

vanuit instrinsieke motivatie. Twelpforce werd later omgevormd tot de ‘Unboxed online community’ 

waar zowel medewerkers als klanten kennis met elkaar delen. Een voorbeeld uit de financiële sector 

zijn de SuperFlash kantoren van de Intesa SanPaolo bank, specifiek gericht op jongeren. Deze kantoren  
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zijn erop gericht om de juiste sociale context te creëren voor jongeren: een omgeving die eerder lijkt 

op een café of Starbucks, beschikbaarheid van pc’s met gratis internet, bankpersoneel van dezelfde 

leeftijd dat zich vrij beweegt doorheen het kantoor, enz. Daar waar de meeste banken inzetten op een 

louter digitale connectie met jongeren speelt Intesa SanPaolo bank sterk in op de menselijke behoefte 

aan sociale connectie en verbondenheid en bouwt ze daardoor aan een sterkere differentiatie t.o.v. 

alternatieve financiële dienstverleners. 

2. Empowerment 
 

Openheid is vandaag het credo van vooruitgang: open samenwerking, open werkplekken, open 

sourcing, open innovatie, open universiteiten, open overheden. Volgens een McKinsey onderzoek 

zorgt de open informatierevolutie voor een jaarlijkse additionele waardecreatie van $3 miljard, is ze 

de voedingsbodem van duizenden startups en helpt ze gevestigde bedrijven om efficiënter en 

effectiever te worden. Met andere woorden: openheid is de basis voor empowerment. In het bijzonder 

zijn het jongere generaties die hier gevoelig en vatbaar voor zijn. New York Times omschreef 

‘generatie Z’ (geboren na December 2000) als volgt: “These children are so mature and they learn so 

fast, they might just be ready to take over by the time they’re 22.” Deze generatie steekt de handen 

uit de mouwen vanaf erg jonge leeftijd en wil het maken, letterlijk en figuurlijk: 42% heeft al plannen 

om een eigen bedrijf te starten, meer dan de helft bouwt al professionele ervaring op tijdens de 

schooltijd via bijvoorbeeld stages en mijn eigen dochters van 7 en 9 jaar oud verspreiden hun 

zelfgemaakte filmpjes op YouTube. Ze verwachten van merken geen ‘one size fits all’ oplossingen, 

maar net de kans om met ze (samen) te werken en er hun eigen persoonlijkheid en ‘touch’ aan te 

geven. Een recente studie in het Verenigd Koninkrijk gaf aan dat consumenten vandaag meer tijd en 

geld besteden aan innovatie dan aan het geheel van alle producenten van consumentenproducten en 

-diensten samen.  

Een sterk voorbeeld van empowerment in de financiële sector is Bank of America. De bank kondigde 

onlangs een partnership aan met Khan Academy, een non-profitorganisatie die als doel heeft om via 

digitale kanalen gratis opleidingen aan te bieden aan eender wie, eender waar. Het partnership is erop 

gericht om informatie en zelfstudie mogelijk te maken voor zowel klanten als niet-klanten van Bank 

of America om op die manier beter financieel inzicht en gewoonten te ontwikkelen. De website 

BetterMoneyHabits.com is de concrete uitwerking van het partnership, waarbij zowel Bank of America 

als Khan Academy voor de inhoudelijke agenda zorgen.  
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3. Collaboration 
 

In hun boek “Firms of Endearment” tonen auteurs Jag Sheth, Raj Sisodia en David Wolfe met 

overtuiging aan dat bedrijven die intens samenwerken met alle mogelijke stakeholders – klanten, 

investeerders, medewerkers, partners, communities en de maatschappij in het algemeen – meer dan 

3 maal sneller groeien over de laatste 10 jaar in vergelijking met de ‘Good to Great’ bedrijven die 

eerder door Jim Collins werden bejubeld. En toch geloofden iconen als Henry Ford, Akio Morita en 

Steve Jobs er niet in dat het creatief proces kan uitgebreid worden met andere stakeholders. Creatie 

was volgens hen de exclusieve bevoegdheid van een schaars groepje strategen, intellectuelen en 

creatieve geesten. Anderen zijn misschien wel in staat de waarde te beoordelen van datgene dat 

bedacht werd voor hen, maar zijn onbekwaam om deel te nemen aan het creatief proces zelf. En ze 

hebben een punt. ‘Outsiders’ missen vaak de strategische context en zijn niet allen drager van een 

creatief gen. Maar digitale technologie zorgde voor een fenomenale groei in ‘doe-het-zelf’ creativiteit 

in zowat elke sector. We begrijpen ook beter hoe we met de natuurlijke ‘beperkingen’ van diverse 

actoren kunnen omgaan door hun creatieve kwaliteiten te peilen, hen als ‘crowd’ te laten 

functioneren en/of technieken te hanteren die creativiteit stimuleren.  
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Air France KLM werkte nauw samen met 50 frequent travelers in het bedenken van creatieve 

oplossingen voor het verbeteren van de transfer ervaring op luchthavens. Ze bedachten meer dan 450 

relevante ideeën die uiteindelijk 32 bruikbare concepten opleverden. Danone is een ander voorbeeld. 

In een pitch die Danone Nederland opzette over de manier waarop het merk Danio zich de komende 

jaren strategisch moet positioneren, konden consumenten mee bepalen welk creatief bureau mocht 

winnen. Op basis van een ‘mood film’ die elk bureau ontwikkelde, gingen meer dan 150 consumenten 

de dialoog aan met elkaar en Danone Nederland over welk bureau hen het best begreep en de 

krachtigste boodschap neerzette. In de financiële sector springt Bank Van Breda eruit. De bank 

bouwde niet enkel specifieke Advisory Boards uit met ondernemers en vrije beroepers, maar gebruikt 

ook communities om zowel met klanten als medewerkers strategische beslissingen te voeden en zo 

relevant te blijven.  

4. Habit creation 
 

We weten allemaal hoe moeilijk het is om nieuwe gewoonten te ontwikkelen. Gemiddeld zullen we 

88% van alle voornemens voor het nieuwe jaar opnieuw moeten opbergen. Maar het besef alleen al 

dat verandering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe gewoonten zo lastig is, is een goede start. 

Herhaling is uiteraard essentieel om van een gewoonte te kunnen spreken: gemiddeld moeten we 21 

keer iets hebben herhaald vooraleer ons brein ervan uitgaat dat het ‘gewoon’ is. Digitale technologie 

kan een sterke ondersteuning bieden om nieuwe menselijke gewoonten te ontwikkelen. Een leuk 

voorbeeld is een stoel die de Nederlandse ontwerper en innovator Daan Roosegaarde ontwikkelde.  
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De stoel beschikt over stemherkenning en geeft aan diegene die erop zit een beperkte elektrische 

schok van zodra die de woorden ‘yes but’ uitspreekt. 

In de financiële sector lanceerde Merill Edge een web tool die haar bezoekers toelaat om een beeld 

te krijgen over hoe ze er zullen uitzien wanneer ze ouder worden. De Face Retirement tool vraagt aan 

gebruikers om een foto te maken van zichzelf via de webcam. Via een tijdslijn die telkens per 10 jaar 

verspringt, krijg je vervolgens een beeld van jezelf over hoe je er op dat moment zal uitzien, uiteraard 

gemakkelijk te delen via Facebook met je vrienden. Samen met de foto’s biedt de bank vervolgens 

voorspellingen over hoe de prijs van eenvoudige dingen als brood en melk zal evolueren samen met 

instructies en tips over de manier waarop je vandaag kan sparen om morgen aan te kunnen.  

 

Exponentiële vooruitgang, vergaande automatisering en toegankelijkheid van steeds meer middelen 

voor steeds meer mensen zorgt ervoor dat zowat alle sectoren op hun grondvesten (zullen) daveren, 

inclusief de financiële sector. Technologische verandering is de basis van dit alles, maar biedt tegelijk 

ook nieuwe kansen. Digitale technologie kan op zich nieuwe waarde creëren door mensen te 

verenigen en zo unieke community waarde te bouwen (togetherness), door andere stakeholders de 

kracht te geven zelf bij te dragen tot het waardecreatieproces (empowerment), door meerwaarde te 

realiseren via samenwerking (collaboration) en door bij te dragen aan de vorming van nieuwe 

gewoonten (habit creation).  

 

  


