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Financiële dienstverlening. Dat is dienstverlening over financiën: geen goederenstromen, geen
productie, geen dingen om vast te pakken maar puur en alleen informatie. Informatie en grote
aantallen klanten. Als er bedrijven zijn die het managen van grote hoeveelheden informatie voor
grote aantallen klanten onder de knie hebben, dan zijn het wel financiële dienstverleners. Zou je
zeggen. Toch hebben financiële dienstverleners ook grote problemen met hun informatie en
informatietechnologie. Dat bleek onlangs weer op een discussieavond met directeuren en hogere
managers van toonaangevende financiële dienstverleners in Nederland, waar ik voorzitter mocht zijn.
Aan tafel banken, verzekerings- en investeringsmaatschappijen. In dit verslag een paar indrukken van
de huidige informatie-uitdagingen van de financiële sector.

Zijn waar de klant is: op het internet
Vrijwel alle bedrijven in de sector zijn zich aan
het herinrichten om de concurrentie van de
toekomst aan te kunnen. Vanaf de financiële
crisis ervaart de sector een andere, veel
scherpere concurrentie: om elke klant wordt
gestreden. De meeste financiële
dienstverleners vertalen dit naar de wens om
dicht bij de klant te staan, om daar te zijn
waar de klant ook is. Veel bedrijven richten
zich daarbij op het internet met (mobiele)
websites, apps en social media.
Het internet beweegt snel. Om het hoge
tempo bij te benen hebben de meeste
bedrijven in hun informatie-huishouding een
ontkoppeling aangebracht tussen ‘de
voorkant’ en ‘de achterkant’. Daarbij wordt
beoogd dat ‘de voorkant’ snel kan worden
aangepast aan veranderende omstandigheden
in de markt. Dat moet onder andere, omdat
dit deel van de bedrijven voor iedereen
zichtbaar is, dus niet alleen voor klanten maar
ook voor concurrenten. Bedrijven pikken dus
heel snel vernieuwingen op en kopiëren die
van elkaar.

Hoe mooi en commercieel verleidelijk de
‘voorkant’ ook wordt gemaakt, deze is van
weinig waard als er geen goede ‘achterkant’ is
om grote aantallen klanten en diensten te
kunnen ‘processen’. Immers, als een klant
wordt verleid tot zakendoen, maar dat
zakendoen valt vreselijk tegen, dan is de kans
op herhaalbezoek gering. Om de voor- en
achterkant aan elkaar te koppelen tot een
vloeiend functionerende dienstverlening,
werken de grotere dienstverleners met
concrete afspraken, standaards en technieken
voor koppeling. Bij de kleinere dienstverleners
worden deze koppelingen ook wel door de
leveranciers van standaardpakketten
verzorgd.

Volume telt
Grotere dienstverleners hebben grotere
uitdagingen dan kleinere. Tegelijkertijd
hebben kleinere dienstverleners veel te
bieden aan leerervaringen voor de grotere
bedrijven. Of een bank nou groot of klein is, in
essentie hebben ze dezelfde
bedrijfsprocessen. Daarmee dus ook een

vergelijkbare informatiehuishouding, zou je
zeggen. Toch blijken er in de praktijk relevante
verschillen. Die hebben vooral internorganisatorische achtergronden. Grotere
bedrijven zijn vaak ontstaan door fusies en
overnames. Bij elke overname speelde het
integratievraagstuk. Vrijwel geen van de
bedrijven heeft telkens gekozen voor een
volledige integratie.
Daarnaast hebben grotere bedrijven meer
productontwikkelingsactiviteiten en een
bredere propositie uitstaan in de markt. Al die
producten en diensten moeten worden
ondersteund door de informatiehuishouding.
Tenslotte zijn grotere bedrijven vaker
geografisch gespreid over verschillende
landen, met per land eigen oplossingen.
Door al deze factoren hebben de grotere
bedrijven in de loop van de tijd een
lappendeken aan informatiesystemen en
technologieën verzameld. Kleinere bedrijven
zijn in staat om wildgroei in hun systemen
tegen te gaan of te voorkomen omdat hun
schaal een veel strakkere regie toelaat, of
omdat zij kiezen voor een klein aantal
pakketten en leveranciers.

De bedrijven volgen verschillende strategieën
om van oude systemen af te komen.
Sommigen vervangen deze door moderne
pakketten. Het voordeel van pakketten is, dat
een bedrijf niet de enige gebruiker is, maar
dat een groep klanten en een leverancier het
pakket ondersteunen en up to date houden.
Een nadeel is dat je geen waardevolle
systemen hergebruikt. Een andere strategie is
om van een aantal oude systemen een nieuw
geheel te maken, waarbij elk systeem een
bouwblok in een groter geheel wordt. Het
voordeel hiervan is dat je waardevolle
systemen uit het verleden hergebruikt. Een
nadeel is echter dat al die oude technologieën
met elkaar moeten ‘praten’, wat weer een
nieuwe technische complexiteit introduceert.
Eén van de partijen aan tafel vertelde dat zij
een 5-jaren programma uitvoeren om alle
remmende legacy op te ruimen. Eén van de
zorgen van deze partij is de vraag of zij aan het
eind van die 5 jaar niet de nieuwe legacy van
de periode erna blijken te hebben gecreëerd.
Daarnaast leeft in de discussiegroep sterk de
zorg of zo’n groot programma wel de
aandacht van de organisatie kan vasthouden
als er in de tussentijd allerlei
carrièrewisselingen bij verantwoordelijke
management plaatsvinden.

Opruimen remmende ‘legacy’
Zoals gezegd, veel bedrijven in de financiële
sector hebben oude systemen waar nog maar
weinig kennis over is, vaak met verouderende
technologie gemaakt waardoor toegang tot
kennis steeds moeilijker wordt. In jargon
heten dit soort systemen ‘legacy’. Ze remmen
de vernieuwing, omdat het aanpassen van
deze systemen aan de snelle ontwikkelingen
in andere delen van de informatiehuishouding
moeilijk en kostbaar zijn en daardoor traag
uitgevoerd worden. Vrijwel alle bedrijven
willen van deze systemen af, maar dit is voor
geen van de partijen een eenvoudige opgaaf.

Organisatieverandering
Vrijwel alle partijen hebben de wens om te
werken met relatief kleine en autonome
teams die een eigen opdracht en
verantwoordelijkheid hebben, vanwege de
ervaringen die de partijen hebben met
samenwerking en aansturing van grote
groepen mensen: ‘liever een aantal
speedboten dan één grote mammoettanker’.
De uitdaging is echter om wildgroei en
ongebreidelde initiatieven te voorkomen. Die
uitdaging lossen de partijen verschillend op.

De meeste organisaties ontwikkelen centraal
een referentie-architectuur waar de
‘speedboten’ zich aan moeten houden, en
waarbinnen zij vrijheid en autonomie hebben.
Een enkeling vertrouwt op het zelfreinigende
vermogen van vakbroeders onder elkaar. Om
in de metafoor te blijven: de speedboten gaan
aanvankelijk misschien wel hun eigen weg,
maar zullen zich snel hergroeperen rondom
opkomende en goede technologieën vanuit
hun vakmanschap.
Bij de meeste bedrijven wordt een
organisatieverandering nagestreefd waarbij
samenwerking, gemeenschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel en
ondernemerschap wordt gestimuleerd.
Tevens zijn de meeste bedrijven bezig om
eerst te kijken wat zij kunnen hergebruiken,
daarna naar wat op de markt gekocht kan
worden, voordat zij zelf aan
systeemontwikkeling doen. Dit is in de praktijk
voor veel financiële dienstverleners een grote
ommezwaai. In jargon: re-use, before buy,
before build. Het vakmanschap van de ITspecialist wordt momenteel sterk
gewaardeerd, te koste van generieke rollen
zoals projectleiders, interne accountmanagers
en dergelijke.
Eén van de partijen aan tafel heft de klassieke
schijntegenstelling tussen Business en IT op
door de focus van beide partijen te verleggen
naar buiten: ‘Alles voor de klant!’

Samengevat
Het lijkt erop dat, ook al bestaat het IT-vak
sinds de jaren 60, het vraagstuk van
samenwerking tussen IT’ers en niet-IT’ers nog
niet is opgelost. Er is wel een groeiend inzicht
over hoe je die samenwerking het best kunt
organiseren, namelijk in kleine multidisciplinaire en resultaatgerichte teams.
Daarnaast blijft het vraagstuk van

technologische complexiteitsreductie een
actuele uitdaging. De sleutel in deze
uitdagingen lijkt schaalverkleining en het
vakmanschap van IT’ers te zijn. Hoe kleiner de
schaal, hoe minder complex de uitdaging; hoe
groter de taakvolwassenheid van de
medewerkers, hoe losser je kunt organiseren
en hoe effectiever de samenwerking.
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