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Het stel len van deze prioriteiten was ook bij de SNS
Bank aan de orde van de dag, maar Emile Kouwenhoven
heeft met zi jn visie op marketing gezorgd voor nieuwe
inzichten. Hierdoor bepaalt niet langer het management
de prioriteit voor nieuwe functionaliteit, maar bepaalt de
klant zelf wat er opgeleverd dient te worden.

Om de nieuwe inzichten van Emile Kouwenhoven beter
te begri jpen, stappen we terug in de ti jd. Een ti jd waarin
marketing nog in de kinderschoenen stond en een
timmerman zijn al gemaakte producten probeerde te
verkopen aan nog te vinden klanten. Wanneer deze
producten niet direct werden verkocht, maakte de
timmerman reclame om de producten alsnog te
verkopen.

Met de techniek van tegenwoordig hebben we vooraf al
veel informatie over de wensen van de klant. Klanten zijn
immers online via sociale media, delen daar bewust en
onbewust informatie en kri jgen steeds meer
mogeli jkheden om producten een persoonli jke uitstral ing
te geven. Het is daarom veel belangri jker geworden om
eerst de vraag van de klant te analyseren en vervolgens
het aanbod te realiseren.

De wet van Sinterklaas, je krijgt wat je
vraagt
Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, verwijst
Emile Kouwenhoven naar de wet van Sinterklaas. De
goedheil igman zorgt er ieder jaar weer voor, dat de
kinderen de oh zo gewenste cadeaus ontvangen. Het
geheim is hierbi j het verlangl i jstje. Kinderen maken een
verlangl i jstje, waardoor de Sint de juiste cadeaus kan
kopen die staan vermeld op het l i jstje met de wensen
van de kinderen.

Wanneer we dit voorbeeld projecteren op de IT, dan valt
op dat nieuwe ontwikkelingen binnen de
systeemontwikkeling nog steeds worden aangedragen
vanuit de marketing afdeling. Deze innovaties zijn vaak

technisch gedreven en
sluiten hierdoor niet
vol ledig aan op de
daadwerkeli jke wens van de
klant. Toch gek, want deze
innovaties dienen juist de
dienstverlening en de
beleving voor de klant te
verbeteren.

Om deze innovaties beter
aan te laten sluiten op de
wensen van de klant is
Emile Kouwenhoven bij de
SNS Bank een project gestart
waarbij de klanten online de
mogeli jkheid hebben gekregen om nieuwe functionaliteit
voor te dragen, te bespreken en te beoordelen. Hierdoor
komt de wens van de klant centraal te staan en zal de
klant bepalen wat er het eerst opgeleverd wordt.

Altijd eerst begrijpen, dan pas begrepen
willen worden
Het bepalen van de volgorde van oplevering gebeurt op
basis van het aantal stemmen dat de klanten geven. Het
onderwerp met de meeste stemmen zal als eerste
worden opgeleverd. Vervolgens zal er gekeken worden
of de overige onderdelen ook haalbaar zijn binnen
dezelfde release. Wanneer dit niet het geval is, schuift de
functionaliteit door naar de volgende release.

Op deze manier weet de SNS Bank goed in te spelen op
de behoefte van de klant. De behoefte is nameli jk binnen
de online community zelf door de klanten voorgedragen,
besproken en geprioriteerd. De klant heeft daarmee zelf
de controle gekregen over wat hi j of zi j het l iefst wil
toevoegen aan de dienstverlening. Op dit moment geven
750 klanten wekeli jks een reactie. De verwachting is dat
dit aantal al leen nog maar bli jft toenemen, gezien de
positieve reacties.

Innoveren door samenwerken
Bedri jven zijn continu bezig met het verbeteren van hun dienstverlening.
Hierbi j hoort ook de investering in nieuwe IT functionaliteit. Door hoge
kosten en volle planningen kan deze functionaliteit vaak niet in een keer
worden opgeleverd en dient het management prioriteiten te stel len.
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