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G roni n gen,

als beloofd aan haar financiële
verplichtingen richting mij als

ldant te voldoen? Deze kernver-

plichting heeft veel meer te

maken met goed risicoma-
nagement, zorpr"rldig beleg-
gen in gezonde Íinanciële pro-
ducten en maar zijdelings met
de bediening van individuele
ldanten.

Het huidige vertrouwens-
probleem gaat daar niet over,

dat heeftveel meer te maken
met de zachte kantvanveltrou-
wen. Handelt de bank in het
belangvan mij als klantof is ze

vooral bezig met haar eigen be-

lang? Een laagvertrouwelr is
niet gelijk bedreigend voor de

sector en een individuele bank.
Op lange termijn ontstaat hier
wel een probleem. Voor indivi-
duele banken betekent een

laag vertrouwen dat begrippen
als huisbankierschap minder
vanzelfsprekend worden en

klanten meer gaan shoppen.

Voor de sector betekent het
een slechte reputatie, slechtere

relaties met stakeholders en

een lagere aantreld<elijkheid

als werkgever.
Een hogere tewedenheid

bij ldanten moet bijdragen aan

een verhogingvan de zachte

vertrouwenscomponent. De

oplossing lijkt dan simpel:
geefeen hogere spaaÍïente en

het komt goed. Helaas is het

niet zo eenvoudig. Veel aspec-

ten in de dienstverlening, zo-

als goed geregeld online
banldercn en nrobiel beta-

lingsverkeer, zij n vanzelfspre-

kend. Hierop kunnen banken
zich niet meer onderscheiden.
De onderscheidingskracht zit
in de persoonlijke dienstverle-

ning, maar deze verdwijnt
door digitalisering steeds

lTreer.

Mijn verwachting is dat een

hogere tewedenheid maar een

geringe bijdrage kan leveren

aan een terugkeervan vertrou-
wen in banken en in de sector.

Een u itstekende dienstverle-

ning en gezonde financiële
producten biedenwel de basis

voor het zachte vertrouwen. De

banken zouden daarnaast

moeten trachten om in de per-

soonlijke dienstverlening bij
zo veel mogelijk klanten de

verwachtingen rond echt
ldantgericht handelen te
overtreffen.

Dewaagis of hierruimte
voor is binnen de huidige fi-
nanciële kaders van banken en

de regelgeving met gaotere na-

druk op efÍiciency en risiconri-
r-rirnaiisering. Om vertrouwen
terug te winnen is goed rePuta-

tie- en stakeholdermanage-
ment essentieel. Bij elke stra-

tegische beslissing, dus ook
beloningsbeleid, strategische

deelnames, overnames, zou-

den banken zich moeten afi'ra-

gen of dit past bij wat klanten
van een bankverwachten. Het
wordt dus toch tijd voor een
chief customer officer in de ra-

den van bestuur bij banken. r
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