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Dewaagis of hierruimte
voor is binnen de huidige financiële kaders van banken en
de regelgeving met gaotere nadruk op efÍiciency en risiconrir-rirnaiisering. Om vertrouwen
terug te winnen is goed rePutatie- en stakeholdermanagement essentieel. Bij elke strategische beslissing, dus ook
beloningsbeleid, strategische
deelnames, overnames, zouden banken zich moeten afi'ragen of dit past bij wat klanten
van een bankverwachten. Het
wordt dus toch tijd voor een
chief customer officer in de raden van bestuur bij banken.
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