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Als je aan een gemiddelde ondernemer of manager
vraagt hoe de bedrijfsresultaten kunnen worden
verbeterd is vaak de eerste gedachte kostenbesparing.
Een forse besparing op personeelskosten ligt hierbij al
snel voor de hand. Het is momenteel schering en inslag
bij grote bedrijven en financiële instellingen. Toch is het
meestal slechts een kortetermijnoplossing. Voor de
lange termijn moet er niet alleen naar het aantal
personeelsleden worden gekeken, maar moet ook de
kwaliteit van het personeel en de procesinrichting onder
de loep worden genomen. Een praktijkvoorbeeld.

Proces- en project management binnen de Rabobank Groep
H U M A N  R E S O U R C E S  M A N A G E M E N T

J.J. Blom en M.Z. Zwiep,
projectmanagers Rabobank Nederland Capabel. 

Resultaatverbetering is
meer dan kostenbesparing

JOHAN BLOM EN MONIQUE ZWIEP

De auteurs gaan in dit artikel in op de rol die procesmanage-
ment in het kader van resultaatverbetering kan spelen. Zij
beschrijven procesmanagement aan de hand van een praktijk-
voorbeeld binnen de Rabobank Groep. Het praktijkvoorbeeld
illustreert het transformatieproces dat de bank doormaakte en
de verdere uitbouw in de richting van een persoonlijke advies-
bank.

Als gevolg van een ontslagronde daalt de kostenpost personeel
weliswaar, maar hiermee is nog geen antwoord gegeven op de
vraag of zo’n personeelsinkrimping wel past binnen het langeter-
mijnbeleid. Vaak is de kwantiteit van de bezetting aangepast
maar niet de kwaliteit. Hierdoor zien we in de praktijk dat op
korte termijn het bedrijfsresultaat door de kostenverlaging stijgt.
Op lange termijn echter, zal het bedrijfsresultaat weer dalen,
doordat de samenstelling van de omzet bijvoorbeeld niet veran-
dert. De omzet kan zelfs dalen als gevolg van het ongewijzigde
‘oude vastgeroeste’ gedrag van het overblijvende personeel.
Om de kwaliteit van het personeel en de procesinrichting te bor-
gen, is procesmanagement een goed hulpmiddel. Hiermee kan

onder andere managementinformatie worden verkregen over de
resultaten van de processen.
Tegenwoordig wordt binnen de bank resultaatverbetering gerea-
liseerd door het aanbieden van (goedkopere) distributiekanalen
en het verhogen van de opbrengst door verdieping van de klan-
trelatie. 
Er wordt meer gestuurd op klantwaarde, de klant krijgt meer
bedieningsgemak en kan op elk moment en op iedere plaats
beschikken over zijn of haar geld. 
Daarnaast wordt op medewerkerswaarde gestuurd. Door een ver-
zwaring van de functie vindt er een upgrading van functies plaats
en wordt de medewerker aan de balie veel meer een adviserende
verkoper waardoor deze meer voldoening in zijn werk krijgt. 
Tot slot wordt gekeken naar de financiële stabiliteit. Door de
inzet van de juiste distributiekanalen is een aanzienlijke kosten-
besparing mogelijk, die uiteindelijk ten goede komt aan de
dienstverlening voor de klant. Doordat klanten meer gebruik-
maken van de directe kanalen, komt er meer tijd en ruimte voor
adviesgesprekken. 
Deze nieuwe werkwijze om de bedieningsprocessen te verbete-
ren is echter niet zonder slag of stoot gerealiseerd. Hiervoor was
een lang, gedegen en goed voorbereid project nodig. Om de
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integrale veranderingen (klantwaarde, medewerkerswaarde en
financiële stabiliteit) adequaat te kunnen implementeren, is de
verandering aangepakt met een combinatie van principes uit
proces- en projectmanagement.

Procesmanagement
Klantgerichtheid, delegeren, horizontaal organiseren en empo-
werment zijn drie belangrijke principes voor procesmanage-
ment. Vanuit procesdenken wordt een proces gedefinieerd met
een stelsel van afspraken die men maakt om iets te realiseren. 
Voor effectief procesmanagement is het wenselijk afspraken op
verschillende niveaus in de organisatie te maken. We onder-
scheiden hierbij de volgende niveaus: 
• principes (bepalen identiteit van de organisatie, de ‘waartoe-

vragen’);
• inzichten (de opvattingen over organiseren, de ‘waarom-vra-

gen’)
• regels (deze geven aan hoe organisatieleden zich dienen te

gedragen, de ‘hoe-vragen’)
Deze principes van procesmanagement zijn gecombineerd met
projectmanagement in een project dat in de onderstaande fasen
is opgesplitst.

Figuur 1

Procesmanagement

Middels de zogenoemde ‘knoppencursussen’ konden ouderen
en gehandicapten kennismaken met de nieuwe werkwijzen
van de bank.

4 Evalueren/borgen

1 Inventariseren

2 Oriënteren

3 Implementeren



Prak t i jk voorbeeld

De Rabobank Groep is voortdurend bezig met het ver-

beteren van het bedrijfsresultaat, niet alleen door

kosten te besparen, maar ook door gelijktijdig aan-

dacht te besteden aan de kwaliteit, de procesoptimali-

satie en de inrichting van de dienstverlening, plus de

kwaliteit van de medewerker (human resources mana-

gement). 

In het kader van dit artikel zal het ‘stimuleren van het

gebruik van directe kanalen door klanten (telebankie-

ren, geld- en betaalautomaten als voorbeeld onder de

loep worden genomen.

In het verleden trachtte men kostenverlaging in het

betalingsverkeer te realiseren door middel van pro-

ducttarifering. Hierdoor moest de klant zelf gaan beta-

len voor de door hem of haar gekozen dure distributie-

kanalen (bijvoorbeeld geldopname of geldstorting) aan

de balie. Toch maakte de klant niet vanzelfsprekend

een omslag naar de directe kanalen (geldautomaat en

zogenoemde sealbag-stortingen et cetera). Op korte

termijn stegen weliswaar de ‘inkomsten’, maar de

kosten op zich werden niet verminderd. Veel klanten

namen de producttarifering voor lief. Niet uit onwil,

maar door het feit dat men zich gewoonweg niet

bewust was van de goedkopere en bovendien snellere

distributiekanalen. Om toch de gewenste omslag te

realiseren, moest er niet alleen naar de kostenkant (het

gevolg) worden gekeken, maar ook naar de oorzaken

van de hoge kosten zoals onbekendheid, geen actieve

sturing door het bankpersoneel et cetera. 
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Inventariseren
Tijdens de inventarisatiefase is de bewustwording bij de leden
van het managementteam van de consequenties die het imple-
menteren van het project teweegbrengt binnen het gehele lokale
bankbedrijf van essentieel belang. Zij zijn immers de dragers
van het project en moeten het vol enthousiasme en overtuiging
overbrengen op hun medewerkers om ‘bankbrede gedragenheid’
te krijgen. Tijdens deze fase (en overigens ook gedurende de vol-
gende projectonderdelen) is de communicatie de rode draad om
alle vervolgstappen te kunnen zetten.

Dit goede begin moet ook cijfermatig worden ondersteund door
een juiste en verfijnde rapportage over de onderdelen die bijge-
stuurd moeten worden. Deze rapportage is het vervolg op een
aantal analyse-activiteiten die de problemen hebben blootgelegd. 
In deze fase zetten het management en het bestuur van de bank
een aantal belangrijke stappen in het expliciteren van de ‘princi-

pes en inzichten’ inzake bediening van klanten in de retail-
markt. Het expliciteren dient een tweeledig doel: enerzijds zet
men een belangrijke stap in de bewustwording van het bestuur
en management. Anderzijds worden met het expliciet maken
van principes en inzichten de kaders gecreëerd voor empower-
ment en delegatie. 

Oriëntat iefase
De oriëntatiefase is opgezet om de resultaten uit de inventarisa-
tiefase verder uit te kristalliseren.
Binnen de verschillende lokale banken zijn alle specifieke conse-
quenties en verbetermogelijkheden per segment nader bediscus-
sieerd. De ‘inzichten’ (waarom-vragen) werden verder aange-
scherpt en doorvertaald naar consequenties voor de ‘regels’
(processen). 
Het is hierbij van belang dat aandacht wordt besteed aan het
collectief belang en de onderlinge kruisbestuivingen tussen de
aan het project deelnemende banken. Het leren van elkaar is
daarbij een belangrijke meerwaarde gebleken. 
Uit deze discussies kwamen vervolgens de weerstanden naar
boven. Niet alleen de te verwachten weerstanden van de klan-
ten, maar (met name) de weerstanden die collega’s hadden tegen
de nieuwe werkwijzen die na implementatie van het project zou-
den ontstaan. Medewerkers staan absoluut niet onwelwillend
tegen veranderingen, maar het is zeer menselijk eerst veel weer-
stand tegen deze veranderingen te bieden. Een werkbare metho-
de om de weerstand het hoofd te bieden, is open en eerlijke
communicatie tussen verschillende ‘bloedgroepen’. Om dit te
bevorderen, is een projectgroep, bestaande uit medewerkers van
verschillende segmenten (of afdelingen) samengesteld. De deel-
nemers aan de projectgroep zijn op hun beurt de ambassadeurs
naar hun eigen afdeling van het project. Zij moeten zorgen dat
hun afdelingscollega’s op de hoogte worden gesteld van het pro-
ject, hun weerstand kunnen ombuigen maar ook overtuigd wor-
den van het nut van het project. Aangezien dit geen onderdeel is
dat snel en eenvoudig door de projectgroep uitvoerbaar is, heeft
Rabobank Nederland hiervoor, in samenwerking met een aantal
onderwijsinstellingen, een training opgesteld die mensen leert
om te gaan met weerstanden. Verder haakte een aantal lokale
Rabobanken hier prima op in door eerst het eigen betalingsge-
drag van hun collega’s bij te stellen. Veel collega’s werden gesti-
muleerd via telebankieren voortaan hun bankzaken te regelen:
als je er zelf nog niet mee werkt, hoe kun je het een klant dan
fatsoenlijk uitleggen!
Naast het omgaan met weerstanden moest de projectgroep ook
een plan van aanpak vervaardigen waarin het hele project in
hapklare, implementeerbare brokstukken wordt weggeschreven.
Er moest aandacht worden besteed aan het doel van het traject,
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deelnemers
aan het project, het tijdspad van het project, communicatie
(zowel intern als extern) en de HRM-onderdelen.

Implementat iefase
Na het goed doorlopen van de eerste twee fases kon men met de
daadwerkelijke implementatie beginnen. 
In deze derde fase werden de ‘inzichten’ doorvertaald naar de
‘regels’ (procesbeschrijvingen). Deze stap resulteerde in een set
aangepaste regels. De aangepaste regels moesten resulteren in
aangepast gedrag van de medewerkers. Belangrijk was dat alle
collega’s op de hoogte werden gebracht over de bijgestelde
regels en getraind werden in het gewenste gedrag. 

Veel klanten namen de
producttarifering voor lief



Vlak voor de daadwerkelijke invoering van de nieuwe werkwij-
ze moesten vervolgens de klanten worden ingelicht. Door men-
sen te laten inzien dat er deze nieuwe methoden tot meer gebrui-
kersgemak leiden, (24 uur per dag over je geld kunnen
beschikken, geen lange wachtrijen meer et cetera) zou het pro-
ject positief door de ontvangers worden beoordeeld. Sta echter
open voor kritiek en weet dat op een aantal fronten de zaken
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toch anders lopen dan eerst theoretisch was voorspeld. Hierop
moet flexibel worden gereageerd. Laat de buitenwereld zien dat
de Rabobank-medewerkers tijd en aandacht besteedt aan bij-
voorbeeld ouderen en gehandicapten. Middels de zogenoemde
‘knoppencursussen’ konden deze groepen  kennismaken met de
werkwijze van de directe kanalen. Bovendien was een bank-
medewerker altijd bereid de klant met het gebruik van de direc-
te kanalen te helpen.

Evaluat ie- en borgingsfase
Na het implementeren van het project is het belangrijk dat het
project niet onduidelijk en abrupt wordt beëindigd. Vaak is dit
namelijk weer het begin voor nieuwe ontwikkelingen. Het is
belangrijk vast te houden aan de processen die in beweging zijn
gezet. Bewaak de resultaten die behaald worden die in het plan
van aanpak tijdens de oriëntatiefase zijn weggeschreven. Zorg
ervoor dat de klanten door alle medewerkers op een eenduidige
manier worden bediend. Verder moeten de afwijkingen zicht-
baar zijn; hierop kan vervolgens actie worden ondernomen. Tot
slot is het belangrijk in deze fase bij te sturen en verbeteringen
door te voeren naar aanleiding van ervaringen en waarnemin-
gen in de praktijk. 

Er wordt meer gestuurd op
klantwaarde

–C

Tips

Tijdens de voorbereiding en implementatie van de

nieuwe werkwijzen binnen de Rababank Groep zijn

onderstaande leerpunten duidelijk naar voren geko-

men:

• De betrokkenheid en commitment van het topmana-

gement en alle medewerkers is van essentieel

belang.

• Een goede rode ‘communicatiedraad’ voor, tijdens en

na de implementatie zorgt voor een goede onder-

steuning.

• Stel je niet te éénzijdig op: kijk naar de oorzaak én het

gevolg, oftewel heb aandacht voor én de financiën, én

de medewerkers én de klant.

• Heb voldoende aandacht voor de evaluatie en bor-

ging van het verhaal: dit om het gerealiseerde resul-

taat ook in de toekomst vast te kunnen houden. 

Procesmanagement

• Expliciteren principes en inzichten.

• Focus op klantgerichtheid.

• Randvoorwaarden voor empowerment en delege-

ren invullen.

• Inzichten doorvertalen naar consequenties voor

processen.

• Doelstellingen bepalen.

• Horizontaal organiseren door te organiseren los

van bestaande afdelingen, functies en taken.

• Delegeren door verantwoordelijkheden voor veran-

dering bij medewerkers te leggen.

• Empowerment door medewerkers binnen de kaders

van de ‘principes’ en ‘inzichten’ zelf de regels te

laten aanpassen.

• Nieuw gedrag aanleren.

• Klantgericht communiceren.

• Nieuw gedrag in praktijk volgen.

• Bijsturen en verbeteren.

Activiteiten

• Gericht op unfreezing en bewustwording bestuur

en MT. 

• Huidige situatie wordt in kaart gebracht. 

• Unfreezing voor changeagents. 

• Voorbereidingen voor verandering (move) treffen.

• Starten met bankbrede communicatie.

• Organisatie transformeren (move) naar gewenste

situatie.

• Nieuw gedrag borgen (refreeze)

• Resultaten daadwerkelijk verzilveren. 

• Voorbereidingen voor vervolgtraject Bediening

treffen. 

Projectmanagement

Inventarisatiefase

Oriëntatiefase

Implementatiefase

Evaluatie & borgen

Figuur 2

Stappenoverzicht


