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BANKEN HERBEKIJKEN HUN BUSINESSMODEL

Nieuwe spelers, nieuwe technologie, nieuwe activi-

teiten, … De digitalisering schudt de banksector

grondig dooreen en de banken moeten vechten om

op het voorplan te blijven. “De Belgische banken

hebben heel veel troeven. Maar we moeten voorko-

men dat technologiereuzen met hun platform tus-

sen de bank en de klant komen te staan.” 

PATRICK CLAERHOUT, ILLUSTRATIE FLOR AGUILAR

DE BANK VAN
DE TOEKOMST

coververhaal
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S
inds de bankencrisissen van
2008 en 2011 is veel veran-
derd in de financiële sector.
Banken moesten hun activi-
teiten herstructureren, fors

besparen en zich aanpassen aan een
massa nieuwe regels en verplichtin-
gen. Maar de appetijt om het business-
model grondig te hervormen, bleef de
voorbije jaren aan de lage kant.

Nochtans dringt een hervorming
zich op. De lage rente weegt op de
marges en op de belangrijkste inkom-
stenbron: de rente-inkomsten uit de
transformatie van deposito’s in kredie-
ten. Technologiebedrijven dreigen de
omzet en de winstgevende activiteiten
zoals betalingen, financieel advies en-
zovoort weg te halen bij de banken.
Dat gaat zowel om starters die op een
innovatieve manier technologie en fi-
nanciëledienstverlening koppelen (de
zogenaamde fintech-bedrijven), als
over de giganten uit Sillicon Valey
(Google, Apple, Facebook, Amazon).
En laat ons de telecombedrijven niet
vergeten: Orange Bank trekt in Frank-
rijk dagelijks 3000 nieuwe klanten
aan.

Platformen en ecosystemen
Aan de klantenzijde holt het gebruik

van online en mobiele kanalen het
kantoorbezoek uit. “Het consumen-
tengedrag is de voorbije jaren razend-
snel veranderd als gevolg van de door-
braak van de smartphone en de digita-
le technologie”, zegt Olivier de Groote,
partner en financial services industry
leader bij Deloitte België. “In alle sec-
toren ontstaan digitale platformen en
nieuwe ecosystemen. Klanten worden
er vlot, snel en goedkoop bediend. Fi-
nanciële instellingen denken na over
welke rol ze in die nieuwe wereld zul-
len spelen, met welke producten en
diensten, en met welke partners. Dat is
een goede zaak.”

Het platformmodel vergt een com-
pleet andere aanpak. Honderden jaren
waren de banken gewoon hun klanten
unilateraal een product of dienst aan
te bieden (een spaarrekening, een le-
ning, een verzekering, betalingsmoge-
lijkheden, financieel advies, …). Het
businessmodel van de digitale econo-
mie steekt anders in elkaar. Daarin

werken verschillende partijen samen,
ze vullen elkaar aan en creëren samen
waarde.

“Ecosystemen worden de nieuwe
norm”, zegt De Groote. “Voor banken
is dat een nieuw gegeven. In een eco-

nomie die steeds meer open, verbon-
den en door data gedreven is, zal elke
bank haar plaats moeten zoeken. Van
welk ecosysteem wil ze deel uitma-
ken? Wat wordt haar rol in dat ecosys-
teem? Moet de bank zelf een platform
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OLIVIER DE GROOTE
“In een economie die steeds

meer open, verbonden en door
data gedreven is, zal elke bank

haar plaats moeten zoeken.”

‘Ecosystemen worden de nieuwe norm’ - OLIVIER DE GROOTE, DELOITTE



12 30 NOVEMBER 2017 WWW.TRENDS.BE

ontwikkelen of sluit ze zich aan bij een
ander?” Het zijn vragen die aan de
orde van de dag zijn in veel bestuurs-
en directiekamers.

Open deuren
Begin volgend jaar treedt de nieuwe

Europese betalingsrichtlijn PSD2 in
werking, met de bedoeling de markt
open te gooien en het monopolie van de
banken in betalingen te doorbreken.
PSD2 verplicht banken hun klantenbe-
standen en alle betalingsgegevens via
de zichtrekening openbaar te maken
voor andere spelers, mits de klant toe-
stemming geeft. Die andere spelers
kunnen andere financiële instellingen
zijn, maar ook derde partijen, zoals fin-
techspelers, retailers of technologie-
reuzen.

“PSD2 is een eerste stap in het open-
zetten van de deuren van de financiële
sector”, zegt De Groote. “De banken
beseffen dat nieuwe concurrenten zul-
len opstaan, die toegang krijgen tot
klantengegevens en op basis daarvan
zelf financiële diensten kunnen aanbie-
den.”

Die nieuwe wereld van open banking
biedt de traditionele financiële spelers
ook kansen, zegt De Groote. “Enerzijds
kunnen ze aan partners de kans bieden
nieuwe diensten en toepassingen te
ontwikkelen op basis van hun eigen in-
formaticasystemen. Anderzijds kunnen
ze zelf digitale platformen ontwikkelen
die andere dan bancaire diensten aan-
bieden.”

Hoever gaat een bank daarin? Moe-
ten mensen en agentschappen plaats-
maken voor mobiele apps, robots en al-
goritmes? Hoe ziet de bank van de toe-

komst eruit? Op al die vragen moet elke
financiële instelling, vertrekkende van
de eigen sterktes, een antwoord zoe-
ken, aldus De Groote. “Er is niet zoiets
als één zaligmakend model. Een lokale
bank zal andere keuzes maken dan een
internationale groep. Kleinere of gespe-
cialiseerde banken hebben een andere
positie dan grote en gediversifieerde in-
stellingen.”

Deloitte voerde een Europese studie
uit, die de uitdagingen voor de komen-
de jaren blootlegt. “De conclusie is dat
technologie alle ontwikkelingen in de
banksector zal overheersen, maar dat
uiteindelijk toch de mens het verschil
zal maken”, zegt Olivier de Groote.
“Enkel technologische banken zullen
overleven, maar de meest succesvolle
zullen de instellingen zijn die de men-
selijke factor goed uitspelen.”

Vechten voor het voorplan
Trends vroeg de CEO’s van de be-

langrijkste Belgische banken hoe ze te-

ze bereid zijn samen te innoveren, zoals
ze gedaan hebben met Bancontact, Isa-
bel enzovoort. En op voorwaarde dat ze
openstaan voor partnerships met ande-
re actoren. Samenwerking wordt een
cruciaal gegeven, net als de keuze voor
het juiste klantenplatform. Als dat te
weinig toegevoegde waarde en geen ex-
cellente en gepersonaliseerde klanten-
ervaring biedt, zit je niet goed.”

“De Belgische banken hebben heel
veel troeven”, besluit Erik Van den
Eynden, de CEO van ING België. “Maar
we moeten ervoor zorgen dat we rele-
vant blijven in een wereld waarin digi-
tale platformen de plak zwaaien. Be-
drijven als Alibaba of Amazon creëren
een marktplaats die volledig draait
rond de consument. We moeten voor-
komen dat technologiereuzen met hun
platform tussen ons en de klant komen
te staan, en de bank naar het achterplan
duwen.” z

Lees ook opinie op blz. 24
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Lees ook de interviews met Belgische financiële toplui vanaf blz. 14

gen die ontwikkelingen aankijken. Op
de volgende pagina’s leest u de beden-
kingen van Max Jadot (BNP Paribas
Fortis), Marc Raisière (Belfius), Erik
Van den Eynden (ING België), Daniël
Falque (KBC België), Marc Lauwers
(Argenta), Philippe Voisin (Crelan) en
Philippe Masset (Degroof Petercam).
Ook Thierry Geerts, de CEO van Goog-
le België, geeft zijn mening.

“Uit de vele gesprekken concludeer
ik dat de Belgische banken goed ge-
plaatst zijn om een leidinggevende
rol te blijven spelen in de
financiëledienstverle-
ning”, zegt De Groote.
“Op voorwaarde dat



MAX JADOT
“Generalistische

kleine banken zullen
het moeilijk krijgen.”
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B
NP Paribas Fortis kwam de
voorbije maanden vooral in
het nieuws met de afslan-
king van zijn kantorennet.
Eind 2018 wil de bank nog

679 kantoren overhouden. Dat zijn er
bijna 40 procent minder dan vijf jaar
geleden. De afbouw verloopt geleide-
lijk, maar toch sneller dan BNP Paribas
Fortis had gepland. “Een jaar geleden
spraken we nog van een piramide als
we het over ons distributiemodel had-
den, met de kantoren als stevige basis”,
zegt Max Jadot (60), de CEO van BNP
Paribas Fortis. “De volgende jaren zal
dat beeld sneller dan verwacht evolu-

eren naar een cilinder, waarin de digita-
le en mobiele kanalen even belangrijk
worden als de agentschappen.”

Tegen 2020 wil BNP Paribas Fortis
de helft van zijn producten op een digi-
tale manier aan de man brengen. Om

zich klaar te stomen voor die digitale
revolutie investeert de bank fors in de
modernisering van haar IT-systemen.
“Die investeringen wegen misschien op
korte termijn op de rendabiliteit, maar
ze zijn noodzakelijk om de toekomstige
rendabiliteit te garanderen”, zegt Jadot.

Hoe kijkt u als CEO van de grootste
bank van België tegen de digitalise-
ring aan?
MAX JADOT. “De klant vraagt dat. Al
meer dan 1,6 miljoen klanten maken ge-
bruik van onze digitale kanalen. Er zijn
al driemaal meer mobiele dan online-
sessies. Die mensen verwachten dat

hun app steeds meer functionaliteiten
biedt. Het belang van een bank laat zich
niet meer uitdrukken in het aantal
bankkantoren. En voor de bank bete-
kent de digitalisering, die een pak ad-
ministratieve taken en processen auto-

matiseert, een enorme productiviteits-
winst.”

Kunnen banken relevant blijven in
de digitale wereld of zullen ze plaats
moeten maken voor nieuwe spelers?
JADOT. “Ik denk dat de banken relevant
blijven. We genieten het vertrouwen
van de klanten, en dat is zeer belangrijk
als klantendata in de toekomst voor
commerciële doeleinden gebruikt wor-
den. Als riskmanagers zorgen wij er-
voor dat kortetermijnspaardeposito’s
omgezet worden in langetermijnkre-
dietverstrekking aan de reële econo-
mie. Banken regelen de bloedsomloop
van de economie. Dat is een cruciale
functie die technologiebedrijven niet
kunnen overnemen.”

Technologiebedrijven zijn sneller en
wendbaarder dan banken, waardoor
ze beter op de behoeften van de
klant inspelen.
JADOT. “Ook wij introduceren die nieu-
we manier van werken in onze organi-
satie. Al 2500 mensen van BNP Paribas
Fortis zijn agile. We hebben berekend ≤

MAX JADOT (CEO VAN BNP PARIBAS FORTIS) OVER DE GELEIDELIJKE DIGITALISERING VAN DE BANKSECTOR

De digitalisering en de nieuwe Europese betalingsrichtlijn PSD2 stellen de bank-

sector voor grote uitdagingen. “Betalingen en data worden de twee grote slagvel-

den”, voorspelt Max Jadot van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land.

PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

‘DE DIGITALISERING IS 
ALS DE KLIMAATOPWARMING’

coververhaal interview

“Het belang van een bank laat zich niet meer 
uitdrukken in het aantal bankkantoren”
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dat dat een productiviteitswinst van 30
procent kan opleveren. Tegelijk trekken
we nieuwe mensen met andere profie-
len aan. De bestaande medewerkers
worden getraind en heropgeleid zodat
ze andere functies aankunnen.”

De digitalisering wordt vaak afge-
schilderd als een tsunami die de hele
banksector dreigt weg te vegen.
JADOT. “Dat beeld klopt niet. De digita-
lisering is een voortschrijdend proces,
te vergelijken met de klimaatopwar-
ming. Als gevolg daarvan stijgt het wa-
terpeil geleidelijk. Je hebt banken die
in de duinen staan en je hebt er die op
de dijk staan. De bank van de toekomst
staat op de dijk. Want we weten niet
hoelang de duinen standhouden.”

Helpt het dat BNP Paribas Fortis
groot is en geruggensteund wordt
door een grote Franse groep?
JADOT. “Natuurlijk. Je hebt een mini-
male schaal nodig om de zware IT-in-
vesteringen te dragen. Hoe groot die
kritische massa is, weet ik niet, maar ik
weet wel dat ze voortdurend stijgt. Ik
kan me voorstellen dat er instellingen
zijn die niet de financiële middelen
hebben om die investeringen te doen.”

Verwacht u een consolidatie?
JADOT. “Ik weet alleen dat het moeilijk
zal worden voor generalistische kleine
banken. Kleine instellingen kunnen
kiezen voor een specialisatie of een ni-
che. Maar alles doen en overal in inves-
teren, dat is niet mogelijk als je niet vol-
doende schaal hebt. De banken die in
de duinen staan, zullen proberen een
plaats te veroveren op de dijk. De kans
is dus groot dat ze aansluiting zoeken
bij grotere en sterkere entiteiten.”

Met de invoering van de nieuwe
Europese betalingsrichtlijn PSD2
moeten banken vanaf volgend jaar
bepaalde gegevens, met de toestem-
ming van de klant, delen met derde
partijen. Welke impact verwacht u?
JADOT. “Het grote gevecht zal gevoerd
worden rond betalingen en data. Wie
toegang krijgt tot betalingsgegevens,
kan ook in deposito’s en kredieten stap-
pen. Zoals Alipay, een populaire beta-
lingsapp in China. Dat is een ernstige

uitdaging voor de banken. Maar er is
ook een opportuniteit. Dankzij het ver-
trouwen van de klanten kunnen banken
zich positioneren als een elektronische
kluis: de bewaarder van het vermogen
van het cliënteel, maar ook van hun
data en privacy.”

Bent u niet van plan de data van uw
klanten te verkopen?
JADOT. “Dat is niet aan de orde. En als
we het ooit zouden doen, zal het altijd
op een gegroepeerde en anonieme basis
zijn, met respect voor de keuze van de
klant. De klant zal altijd expliciet zijn
toestemming moeten geven. Wat data
betreft, verwacht hij drie dingen van
zijn bank: protect me, serve me and
don’t fool me. Bescherm mijn data, ge-
bruik ze om mij beter te bedienen en
wees transparant, zeg wat je ermee
doet en laat mij altijd de keuze.”

Volgens sommigen zullen robots  de
plaats van mensen innemen.
JADOT. “Zolang de klanten van een bank
mensen zijn, zullen mensen hun plaats
hebben om die klanten te bedienen.
Maar ze zullen andere taken uitvoeren
dan nu, taken met een hogere toege-
voegde waarde. Artificiële intelligentie
zal belangrijk worden, dat lijdt geen
twijfel. Maar ik zie de robotisering en

artificiële intelligentie vooral als een
ondersteunende en versterkende
dienst, die de medewerkers moet hel-
pen de klant beter te bedienen.”

De transformatie van de banksector
gebeurt aan de binnenkant, wanneer
zal de klant er iets van merken?
JADOT. “De klant merkt natuurlijk het
gebruiksgemak en de efficiëntie van
een mobiele app. Maar de zaken waarin
we nu investeren zijn open IT-syste-
men waardoor het mogelijk wordt sa-
men te werken met partners, nieuwe
diensten aan te bieden, en artificiële in-
telligentie te integreren. Dat zal een ge-
voelige verbetering van de service ople-
veren, maar het zal nog een paar jaar
duren eer de klant daar iets van merkt.”

Wil BNP Paribas Fortis een offen-
sieve speler zijn in de digitale
wereld?
JADOT. “We hebben de ambitie van onze
app de toegangspoort te maken voor
een resem diensten, die buiten het zui-
ver bancaire vallen. Stel dat je in Italië
zonder benzine valt, dan moet onze app
je naar een benzinestation leiden en je
ook nog een korting of een getrouw-
heidspremie op je aankoop aanbieden.
Om die app van de toekomst te ontwik-
kelen, moeten we nu fors investeren.” z

≤
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BIO
· Geboren in 1957

· Licentiaat in de rechten aan de KU Leu-
ven en master in comparative law aan
Georgetown University, Washington

· Start zijn carrière in 1983 bij de Generale
Bank. Begint als kantoordirecteur op het
Madou-plein in Brussel en klimt op tot
 regiodirecteur Brussel

· 1998: algemeen directeur corporate
 finance en capital markets bij Fortis Bank

· 2007: countrymanager Fortis France

· 2009: lid van het uitvoerend comité van
Fortis Bank en hoofd corporate & public
banking Belgium

· Sinds 2011: voorzitter van het directie -

comité en CEO van BNP Paribas Fortis
MAX JADOT
“Het grote gevecht zal gevoerd 
worden rond betalingen en data.”
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K
BC zal er over tien jaar on-
herkenbaar anders uitzien”,
zei chief digital officer Erik
Luts enkele weken geleden
in een interview met

Trends. Maar hoe dan? Dat is nog
koffiedik kijken. Zeker is dat de digitali-
sering een bepalende factor zal zijn.
“Het pad voor de komende jaren is
 duidelijk, maar waar we over tien jaar
staan, weten we niet”, geeft Marc Lau-
wers, de CEO van Argenta toe.

In zijn studie The Bank of the Future
schetst Olivier de Groote van de con-
sultant Deloitte de contouren van het
nieuwe digitale bankierstijdperk. Vol-
gens Deloitte maken we nu de tweede
fase van de digitale revolutie mee. In
een eerste fase ontwikkelden de banken
een online of mobiele versie van de
producten en diensten die ze traditio-
neel via hun agentschappen aanbieden.
Nu stappen ze over op open IT-syste-
men, waardoor ze in zee kunnen gaan
met innovatieve partners, zoals fintech-
bedrijven, en nieuwe technologieën
kunnen integreren, zoals artificiële in-
telligentie en blockchain. Daarvoor

moeten ze fors investeren in de moder-
nisering van hun IT en hun processen.

Aan de basis van de digitalisering van
het bankwezen ligt een fundamentele
verandering van het klantengedrag en
een grote potentiële efficiëntiewinst
voor de financiële instellingen. “Digi-
taal is synoniem met lagere kosten”,
zegt Daniël Falque, de CEO van KBC
België. “Maar het brengt ons ook dich-
ter bij de klant omdat er meer mogelijk-
heden voor klantencontacten zijn. Ten
slotte biedt een digitaal platform ons de
mogelijkheid klanten meer diensten
buiten onze klassieke kernactiviteiten,
aan te bieden.”

Bankieren in het nieuwe digitale tijd-
perk zal volgens Deloitte bepaald wor-
den door een vijftal parameters.

DE BANKWERELD 
WORDT OPENGEGOOID

Begin volgend jaar treedt de nieuwe
Europese betalingsrichtlijn PSD2 in
werking. Die verplicht banken de beta-
lingsgegevens van hun cliënteel open te
stellen voor derde partijen. Dat kunnen
andere banken zijn, maar evengoed

niet-financiële spelers zoals retailers of
technologiebedrijven. Dan kunnen die
derden ook financiële diensten aanbie-
den die nu nog het monopolie van de
banken zijn. Vooral de dreiging van
techreuzen als Amazon wordt ernstig
genomen.

“Als een van de grote technologiereu-
zen de aanval op de financiële sector
inzet, zal dat pijn doen”, zegt Daniël
Falque. “Ze hebben een buitengewoon
sterk platform en voldoende middelen.
Maar als de concurrentie fair is en de
regels voor iedereen dezelfde zijn, zie
ik geen onoverkomelijk probleem. Bo-
vendien is het sentiment bij de consu-
ment en de overheden aan het keren.
Sommige techreuzen zijn uitgegroeid
tot monopolies, die almaar meer weer-
stand oproepen.”

KBC is bereid samen te werken met
digitale platformen en ecosystemen, op
voorwaarde dat de bank de klantenrela-
tie behoudt. “Wij staan open voor sa-
menwerking, mits onze merknaam dui-
delijk aanwezig en herkenbaar is voor
de klant. Wij passen onze IT aan, zodat
we met iedereen in zee kunnen gaan.

1

≤

ZEVEN BELGISCHE TOPBANKIERS OVER DE DIGITALISERING VAN HET BANKWEZEN

LASTIGE TRANSFORMATIE, 
ONZEKERE TOEKOMST
Hoe zal de bank van de toekomst eruitzien? Vertrekkende van een Europese studie

van de consultant Deloitte verduidelijken zeven Belgische topbankiers hun visie.

“Zeven op tien halen voor klantenservice zal niet langer volstaan.” 

PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE FRANKY VERDICKT

“
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Het is immers nog onduidelijk welke de
dominante platformen zullen worden.”

Volgens Erik Van den Eynden, de
CEO van ING België, verplicht het plat-
form-businessmodel van de technolo-
giereuzen de banken meer aandacht te
besteden aan de klantenervaring en 
-tevredenheid. “Zij hebben een nieuwe
standaard gezet. Zeven op tien halen
zal niet langer volstaan. Je service moet
vijf sterren zijn. Dat is nieuw voor onze
sector.” Philippe Voisin, de CEO van
Crelan, ziet in PSD2 ook een belangrij-
ke bedreiging omdat het gevaar bestaat
dat de spelregels niet voor iedereen de-
zelfde zijn. “Ik heb er geen moeite mee
dat de banken meer concurrentie krij-
gen, maar de regelgeving mag niet lak-
ser zijn voor nieuwe spelers.” Dat vindt

ook Marc Lauwers, de CEO van Argen-
ta. “Het kan niet dat banken aan zware
regelgeving moeten voldoen, terwijl
aan techbedrijven of nieuwe spelers la-
gere eisen zouden worden gesteld al-
leen maar omdat ze een hippe naam
hebben.”

Rudi Bonte, senior advisor van De-
loitte en oud-topman van de toenmali-
ge Belgische toezichthouder CBFA,
vindt dat de Belgische regulatoren goed
werk leveren. Maar hij begrijpt dat de
bankiers meer verwachten: “De regula-
tor moet een gelijk speelveld creëren.
Wie dezelfde activiteiten uitvoert en
dezelfde risico’s loopt, moet aan het-
zelfde toezicht onderworpen worden.”

NIEUWE 

ACTIVITEITEN

Banken vragen zich af of ze ook een
rol willen spelen buiten hun klassieke
kernactiviteiten, zegt Olivier de Groote
van Deloitte: “De echte digitale ont-
wrichting zal komen van nieuwe eco-
systemen. Wie die nieuwe wereld be-

grijpt, zal succesvol zijn. Ecosystemen
maken het voor banken gemakkelijker
diensten aan te bieden die buiten het
zuiver bancair-financiële vallen.”

In België stelt die ontwikkeling nog
niet zoveel voor. Beobank wil naar het
voorbeeld van het Franse moederhuis

Crédit Mutuel bewakingsdiensten aan
zijn klanten aanbieden. KBC biedt de
klusjesdienst Happy@home aan in
combinatie met een beleggingsverzeke-
ring. En Belfius zoekt aantrekkelijke
vastgoedprojecten waarin klanten kun-
nen investeren. Maar volgens CEO
Marc Raisière ligt dat nog in het spec-
trum van de bancaire dienstverlening:
“Onze agenten verkopen hypothecaire
leningen en kennen de lokale vastgoed-
markt als hun broekzak. Bankieren en
vastgoed gaan gewoon heel goed sa-
men.”

Belfius is wel van plan zijn activitei-
ten te verbreden. “We vertrekken altijd
vanuit de behoeftes van de klant”, zegt
Raisière. “Zo stelden we bij onze priva-
tebankingklanten vast dat ze graag naar
een buitenlandse kunstbeurs reizen,
maar dat vaak niet doen omdat ze op-
zien tegen de organisatie. Daar willen
wij een faciliterende rol in spelen, door
een platform te creëren dat contacten
heeft met de organisatoren.” Belfius wil
ook een eigen ecosysteem ontwikkelen
rond de hockeysport. En met Touring
sloot het een strategisch partnership
om een ecosysteem te creëren gericht
op de ontwikkeling van mobiliteitsop-
lossingen.

Ook KBC kijkt naar alles wat met
mobiliteit te maken heeft om nieuwe
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“Als een van de grote technologiereuzen de aanval 
op de financiële sector inzet, zal dat pijn doen”
DANIËL FALQUE, KBC BELGIË

DANIËL FALQUE
“Verandering is

een zaak van 
bedrijfscultuur.”

MARC LAUWERS
“Waar we over 
tien jaar staan,

weten we niet.”
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diensten te ontwikkelen. “We zoeken
het in activiteiten die in het verlengde
liggen van het bank-verzekeren”, zegt
Daniël Falque. “Vanuit autoverzekerin-
gen en leasing kom je bijna op een na-
tuurlijke manier bij mobiliteit terecht.
En vanuit hypothecaire kredieten en
woningverzekeringen is de stap makke-
lijk gezet naar allerlei diensten die be-
trekking hebben op de woning. Hap-
py@home was een eerste experiment.
We verdienen er geen geld aan, maar
het is, in samenwerking met een part-
ner, een extra dienstverlening voor de
klant.”

DATA-

ANALYSE

De banken hebben nog veel te win-
nen bij het nieuwe digitale landschap,
beklemtoont Olivier de Groote. Bijvoor-
beeld door veel beter de beschikbare
data te gebruiken en te combineren om
klanten op het juiste moment een juist
voorstel te doen. Zowel in bank- als in
verzekeringsproducten ligt daar nog
een belangrijk groeipotentieel.

De meeste banken hebben de voor-
bije jaren fors geïnvesteerd in het ver-

zamelen en analyseren van hun klan-
tengegevens. “Data zijn onze grootste
rijkdom”, bevestigt Marc Raisière, de
CEO van Belfius. “We willen in eerste
instantie onze data beter gebruiken om
de klant proactief te benaderen. Onze
data-analyse moet naar een hoger ni-
veau, zodat klanten meer producten af-
nemen.”

Ook Erik Van den Eynden vindt dat
intern meer met de beschikbare data
kan gedaan worden: “Er is nog veel
ruimte om klanten gerichter te kunnen
bewerken. De eerstvolgende jaren zal
ons databeleid daarop gefocust zijn.”
De CEO van ING België sluit niet uit
dat hij de data openstelt voor derde
partijen: “Mits de klant het wil en het
hem een voordeel of een betere service
oplevert. Maar als klanten willen dat de
bank optreedt als bewaker en bescher-
mer van zijn data, kan dat evengoed.”

Ook KBC ziet een potentieel busi-
nessmodel in die zogenaamde ‘e-vault’
(elektronische kluis). “Klanten weten
dat hun data bij ons veilig zijn en dat
we ze extra kunnen beschermen”,
meent Falque. “Banken kunnen daar
een verdienmodel rond ontwikkelen.

Techbedrijven voelen zich minder ge-
bonden door privacy en genieten daar-
in niet zo veel vertrouwen als de ban-
ken.”

Argenta ziet voor zichzelf geen voor-
trekkersrol weggelegd in de analyse en
de exploitatie van data, zegt CEO Marc
Lauwers. “De realiteit van Argenta is
die van veel kleinere instellingen. We
moeten intern nog een hele weg afleg-
gen om onze IT aan te passen, en bo-
vendien zijn de financiële middelen
niet onbeperkt. We moeten keuzes ma-
ken. Een app aanbieden is één ding,
maar de stap naar een diepgaande data-
analyse is een ander paar mouwen. Ar-
genta zal in die de markt volgen en sa-
menwerken met partners met know-
how.”

Marc Raisière is vooral bekommerd
om de privacy van zijn klanten: “Belfius
heeft zich geëngageerd individuele
klantendata enkel intern te gebruiken
en in geen geval te verkopen aan exter-
ne partners.”

Philippe Voisin van Crelan zit op de-
zelfde lijn: “Het is uitgesloten dat Cre-
lan data van zijn klanten verkoopt. Dat
zou neerkomen op zelfmoord. Als de
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“Het is uitgesloten dat Crelan data van zijn klanten verkoopt. Dat zou neerkomen 
op zelfmoord” - PHILIPPE VOISIN, CRELAN

‘KANS OM DE KLANTENRELATIE HERUIT TE VINDEN’

Een klassieke vermogens-
bank als Degroof Peter-
cam valt niet buiten het
spectrum van de digitale
revolutie, beseft CEO Phi-
lippe Masset: “Ook wij
moeten door een digitale
transformatie. Voor ons
is de digitalisering vooral
een middel om dichter bij
onze klanten te staan in
de wereld van morgen.
Een wereld waarin af-
stand relatief is en ieder-
een met elkaar verbon-
den is. We staan voor de
uitdaging om de klanten-
relatie heruit te vinden en

op een modernere tech-
nologische leest te
schoeien. Daarom maken
we onze medewerkers
warm voor alles wat met
technologie te maken
heeft.”
Robotisering is minder
een bekommernis in de
sector van private ban-
king. “Discretie en men-
selijk contact zullen in
onze branche altijd be-
langrijk blijven”, weet
Masset. “Er zijn fintech-
bedrijven actief in vermo-
gensbeheer, maar ze bre-
ken niet echt door. Ze

houden de klassieke hui-
zen wakker. Ik denk dat
het disruptieve model
minder kans maakt in pri-
vate banking dan in ande-
re deelsectoren van de fi-
nanciële dienstverlening.
Een vertrouwensrelatie
valt moeilijk te ontwrich-
ten.”

PHILIPPE MASSET
“Het disruptieve 

model maakt minder kans
in private banking.”
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banken dat doen, begeven ze zich op
het terrein van de techreuzen, maar
dan zonder hun troeven of geschiede-
nis. Ik vind dat we bijzonder omzichtig
moeten omgaan met de klantendata.
Dat is cruciaal voor de geloofwaardig-
heid. Voor een bank staat of valt alles
met het vertrouwen van de klant.”

MENSEN OF 

ROBOTS?

De fameuze digitalisering lijkt vooral
een grootschalig automatiseringspro-

ces. “Zowel in een dienstenbedrijf als
in een financiële instelling zal dat er-
voor zorgen dat de mens weer boven-
drijft”, gelooft Thierry Geerts, de CEO
van Google België. “Klanten zullen al-
tijd behoefte hebben aan financieel ad-
vies, en daarbij hoort emotionele intel-
ligentie die robots nooit kunnen ver-
werven.”

“In onder meer corporate en private
banking (bedrijfs- en vermogensban-
kieren, nvdr) zijn wij van plan weer
meer te investeren in mensen”, zegt

Marc Raisière van Belfius. “De digitali-
sering kan ons misschien helpen cijfers
en data beter te begrijpen, maar in de
klantenrelatie zullen mensen een cru-
ciale rol blijven spelen.”

“Artificiële intelligentie en lerende
machines zijn potentieel zeer disrup-
tief”, vindt Marc Lauwers van Argenta.
“Maar wij geloven meer dan ooit in de
persoonlijke dienstverlening via lokale
teams en agentschappen. De tevreden-
heid van Argenta-klanten blijft heel
hoog. Daar zit de warme menselijke re-
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‘DE GROOTSTE DREIGING KOMT UIT CHINA’

Google heeft geen enkele am-
bitie een bank te worden. “In-
tegendeel, in de digitale wereld
willen wij een partner van de
banksector zijn”, zegt Thierry
Geerts, de CEO van Google
België.
Volgens Geerts is Google met
Android Pay in de financiële-
dienstverlening gestapt omdat
de onderneming belang heeft
bij een snel, veilig en soepel
mobiel betaalsysteem dat de
digitale economie doet draai-
en. “In België hebben wij An-
droid Pay gelanceerd in sa-
menwerking met de banken.
Wij willen een partner van de
sector zijn. Wij denken dat wij
de banken diensten kunnen
bewijzen in digitale marketing,
cloudcomputing en betaal-
technologie.”
Niet de Amerikaanse techreu-
zen vormen een gevaar voor de
banken, de echte dreiging
komt uit China, meent Geerts:
“Daar zijn de smartphone en
de app WeChat van Tencent
het courante betaalmiddel ge-
worden. Daar zit het echte ge-
vaar voor disruptie in de finan-
ciële sector. De Belgische ban-
ken hebben zich de voorbije ja-

ren hervormd, waardoor ze
sneller kunnen schakelen.
Maar als morgen Alibaba of
Tencent naar België komt, zijn
ze daar niet tegen gewapend.”
De banken moeten zich spie-
gelen aan de Google-cultuur,
die ernaar streeft problemen
voor de klant op te lossen,
vindt Geerts. “In het afgelopen
decennium focusten de ban-
ken vooral op groei en verkoop,
en niet op het beter bedienen
van de klant. Na de financiële
crisis grepen ze terug naar die
basiswaarde. Maar ze zijn nog
maar halfweg in de cultuurom-
slag. In een digitale economie,
die veel processen automati-
seert, draait alles om de vraag
wie de klant is en wat hij wil.
Die mentaliteit moeten de
banken zich nog meer eigen
maken.”

THIERRY GEERTS
“Als morgen Alibaba 

of Tencent naar België 
komt, zijn de banken 

daar niet tegen gewapend.”

“De digitalisering kan ons misschien helpen cijfers en data beter te begrijpen, maar in
de klantenrelatie zullen mensen een cruciale rol blijven spelen” - MARC RAISIÈRE, BELFIUS
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latie en de vertrouwensband voor veel
tussen. Dat geven we niet zomaar op.”

“Dankzij de automatisering van ad-
ministratieve taken zullen de mede-
werkers meer tijd hebben om de klant
van dienst te zijn”, zegt Erik Van den
Eynden. “Software zal altijd tekort-
schieten als het over een persoonlijke
klantenrelatie gaat. Business zonder
mensen, dat werkt niet.”

DE TRANSFORMATIE VAN

DE ORGANISATIE

In de digitale bank van de toekomst
worden functies geautomatiseerd en
IT-processen gemoderniseerd, maar
ook de manier van werken verandert.

Banken spiegelen zich aan de organisa-
tie en het ondernemerschap van tech-
nologie- en internetbedrijven zoals
Amazon en Google, die op een veel
simpelere, snellere en geautomatiseer-
de manier met hun klanten omgaan.

Ook startende fintechbedrijven zijn
een inspiratiebron, zegt Philippe Voi-
sin van Crelan: “Wij beschouwen de
fintechbedrijven niet als concurrenten.
Fintechs hebben specifieke competen-
ties waardoor ze ons dingen kunnen
bijbrengen over technologie, maar ook
over mentaliteit en aanpak. Als middel-
grote bank moet je niet alles zelf willen
doen of ontwikkelen. Je moet de know-
how halen waar ze zit en openstaan
voor samenwerking.”

Daniël Falque van KBC verwijst naar
het Startit-initiatief dat de bank spon-
sort: “We investeren fors in de grootste
incubator voor startende ondernemers
van het land. Niet om er geld aan te
verdienen, maar om van die starters te
leren en hun mentaliteit in onze orga-
nisatie te brengen. Verandering is een
zaak van bedrijfscultuur.”

“De digitale transformatie van ING
België is zeer ingrijpend voor de mede-
werkers”, beseft Erik Van den Eynden.

Drieduizend mensen verlaten de bank
en tegen de zomer van 2018 zal twee
derde van de overblijvers een nieuwe
rol of taak uitoefenen. Er wordt ook
veel meer in kleine, flexibele teams ge-
werkt. “Jarenlang veranderde nauwe-
lijks iets in de bankwereld. Het vol-
stond het model hier en daar wat bij te
slijpen. Nu zijn we gedwongen ons mo-
del ingrijpend aan te passen. Mensen
moeten beseffen dat de tijden van lan-
ge stabiliteit niet meer terugkomen.
Van bankmedewerkers zal ook in de
toekomst een grote soepelheid en
klantgerichtheid gevraagd worden.”

“Argenta zal de komende jaren veel
tijd en energie steken in de vorming en

opleiding van de medewerkers”, zegt
Marc Lauwers. “We willen ze meene-
men op een digitale reis en hun interes-
se en openheid voor deze nieuwe we-
reld stimuleren. Wij hebben een uiterst
succesvol fysiek distributienet. De uit-
daging is er een volwaardige digitale or-
ganisatie en cultuur naast te zetten.” z

5

DIGITALE BUSINESS
· Een digitaal platform is een busi-

nessmodel dat waarde creëert
door interactie mogelijk te maken
tussen twee of meer groepen die
van elkaar afhankelijk zijn, meest-
al consumenten en producenten.
Het succes van een platform komt
voort uit netwerkeffecten. Hoe
meer mensen of organisaties op
het platform aangesloten zijn, hoe
meer interactie er is en hoe meer
zaken er gedaan worden en hoe
groter de waardecreatie is.

· Een digitaal ecosysteem bestaat
uit een groep ondernemingen,
mensen of organisaties die een
gestandaardiseerd digitaal plat-
form gebruiken met het oog op
verkoop, innovatie of gewoon een
gemeenschappelijke interesse. Di-
gitale ecosystemen maken inter-
actie mogelijk tussen klanten,
partners, aanverwante indus-
trieën en zelfs concurrenten.

ERIK VAN 
DEN EYNDEN

“Business zonder 
mensen, dat 
werkt niet.”

“Mensen moeten beseffen dat de tijden van lange stabili-
teit niet meer terugkomen. Van bankmedewerkers zal
ook in de toekomst een grote soepelheid en klantge-
richtheid gevraagd worden” - ERIK VAN DEN EYNDEN, ING BELGIË
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DE BANKEN ZIJN goed
geplaatst om ook in de digi-
tale wereld een centrale rol
te spelen in de financiële
dienstverlening. Dat is de
conclusie van een studie van
Deloitte (blz. 8-23). Eerst
moet de banksector evenwel
door een lastige en dure
transformatie van zijn IT-
systemen en zijn interne or-
ganisatie. Vooral kleinere en
middelgrote instellingen zijn
bezorgd. Het is niet duidelijk
of zij voldoende middelen
hebben om snel de technolo-
gische omslag naar de digita-
le wereld te maken.

De Belgische grootbanken

daarentegen kijken zelfver-
zekerd naar de toekomst. Zij
zijn ervan overtuigd dat ze
de competenties en de mid-
delen hebben om hun busi-
nessmodel heruit te vinden.
Ze beseffen dat ze zich in de

digitale wereld moeten
openstellen voor samenwer-
king. Ze hebben de ambitie
mee te bouwen aan ecosyste-
men, die toelaten meer men-
sen te bereiken en nieuwe
diensten aan te bieden.

De uitdaging voor de
grootbanken ligt in de klan-
tenservice. In de digitale we-
reld van de toekomst zullen
ze onder meer moeten op-
boksen tegen technologie -
bedrijven zoals Facebook,

Amazon, Alibaba en Tencent.
Die hebben grote digitale
platformen die klanten op
een snelle en eenvoudige
manier bedienen. Om de
CEO van een grote Belgische
bank te citeren: “In die digi-

tale wereld moet je service
vijf sterren zijn. Zeven op
tien zal niet langer volstaan.”

In het verleden hebben de
banken zich vooral geprofi-
leerd als productverkopers
die volumegroei nastreven.
100 procent klantgerichtheid
vergt een andere bedrijfscul-
tuur. Die cultuuromslag ge-
beurde de voorbije jaren niet
snel en grondig genoeg. Als
de banken ook na 2020 in
het centrum van de financië-
ledienstverlening willen blij-
ven, moeten ze niet alleen bij
een dominant platform aan-
sluiten, ze moeten vooral de
klant beter bedienen. z

DE AMERIKAANSE over-
heid staat op het punt de
netneutraliteit weer af te
schaffen. Onder president
Barack Obama was het prin-
cipe ingevoerd dat telecom-

operatoren niet zwaar
mochten ingrijpen in het in-
ternetverkeer dat door hun
netwerk loopt. De afgezwak-
te regels geven operatoren
de vrije hand om bepaalde

internettrafiek af te rem-
men. In de Verenigde Staten
hebben de grote telecom-
operatoren de markt zo ver-
deeld dat ze niet met elkaar
hoeven te concurreren. On-

tevreden klanten hebben er
geen alternatief en moeten
hun onvermijdelijk hogere
telecomfactuur wel slikken.

Bovendien zijn er grote
gevolgen voor de Ameri-

kaanse techeconomie. Bij
netneutraliteit worden ie-
ders data min of meer gelijk
behandeld. De telecomwaak-
hond FCC, die door de Re-
publikeinen van president
Donald Trump wordt gedo-
mineerd, wil daar van af-
stappen. Dat is een slechte
zaak. Het afschaffen van net-
neutraliteit dreigt het gelijke
speelveld te verstoren waar-
op kleine bedrijven vanuit
een garage of een studenten-
kamer konden uitgroeien tot
techgiganten.

De Amerikaanse techeco-
nomie is zo succesvol en in-
novatief omdat geen enkel

bedrijf, hoe groot het ook is,
er op zijn lauweren kan rus-
ten. De consument, de
markt, heeft bedrijven zoals
Google, Netflix en Facebook
groot gemaakt. De beperking
van de vrije keuze maakt dat
kapot. Gevestigde spelers
met diepe zakken kunnen
het met operatoren op een
akkoordje gooien, om hun
trafiek prioriteit te geven.
Voor veel start-ups is dat een
te groot obstakel. In het be-
ste geval moeten ze zich veel
te vroeg laten inlijven door
de grote jongens, in plaats
van zelf de nieuwe keizer te
worden. z

opinie

100 procent klantgerichtheid vergt 
een andere bedrijfscultuur.

De afschaffing van de netneutraliteit 
heeft grote gevolgen voor de Amerikaanse
techeconomie.

PATRICK CLAERHOUT

Grote jongens onder elkaar

Bank moet nog klantgerichter zijn

STIJN FOCKEDEY




