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VOORWOORD

Grote uitdagingen
De financiële dienstverlening is sinds jaar en dag een onmisbaar
onderdeel van de Nederlandse economie. Een gezonde financiële sector
is een voorwaarde voor economische groei. Ook maatschappelijk spelen
financiële instellingen een prominente rol. Consumenten hebben dagelijks
met financiële producten en diensten te maken om hun dromen waar te
maken en hun risico’s te beheren. Zo kunnen consumenten een hypotheek
afsluiten, hun inboedel verzekeren of geld overmaken naar
een spaarrekening.

Om te zorgen dat de sector goed blijft functioneren,

wereld die mens, samenleving en bedrijven vooruit

stelt de overheid via wet- en regelgeving hoge eisen

helpt. ICT speelt hierbij een essentiële rol en draagt bij

aan compliance en veiligheid: eisen die na de afge-

aan het oplossen van grote maatschappelijke vraag-

lopen bankencrisis nog stringenter zijn geworden.

stukken en het beter laten functioneren van bedrijven.

Tegelijkertijd zien we dat door digitalisering, interna-

Ook is de afstand tussen mens en technologie steeds

tionalisering en aanhoudende lage rentemarges het

kleiner. Er vindt een versmelting plaats van enerzijds

financiële landschap aan het veranderen is. Dat vereist

menselijke behoeften en anderzijds technologie. Bij

aanpassingsvermogen van een sector die worstelt om

Ordina noemen we deze ontwikkeling de ‘humanise-

het vertrouwen bij de klant terug te winnen.

ring van ICT’. In de praktijk betekent dit dat wij technologie inzetten voor een betekenisvolle verbinding.

De Nederlandse financiële sector staat voor grote

We ontwikkelen en implementeren oplossingen voor

uitdagingen. Wettelijke kaders veranderen en met de

financiële producten en diensten die de loyaliteit van

impact van nieuwe technologieën, zoals blockchain,

de klant vergroot.

is het effect van de digitale transitie op de sector groot.
Fintech-ondernemingen komen met nieuwe slimme

Ordina is uw gesprekspartner over hoe we ICT voor

gebruiksvriendelijke ICT-toepassingen en snoepen

mensen kunnen laten werken in de context van de

met hun innovatieve producten en diensten markt-

financiële sector. Met onze visie geven we hiervoor

aandeel af van de traditionele partijen.

een prikkelende aftrap. De beste gesprekken beginnen
tenslotte met inspiratie.

Ordina ziet dat ICT in de financiële sector steeds meer
onderdeel is van het primaire proces en bij uitstek de

Jo Maes

aanjager van innovatie. Wij geloven in een digitale

CEO
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Het dilemma van de
financiële sector
De Nederlandse financiële sector heeft met zijn dienstverlening
een belangrijke toegevoegde waarde voor onze economie
en samenleving. Nederland beschikt over zeer efficiënt
betalingsverkeer en loopt internationaal gezien voorop als het
gaat om internetbankieren en mobiel bankieren. Banken en
verzekeraars zijn een onmisbare spil in ons zakelijk en privéleven
als het om financiële producten en diensten gaat. Of het nu gaat
om kredietverlening aan mkb-bedrijven, een aandelenemissie,
een hypotheek of het afsluiten van een levensverzekering.

Gunst van de klant
De financiële sector wordt sterk beïnvloed door

Klanten willen een instant service: online dienst-

grote maatschappelijke ontwikkelingen. Financiële

verlening en producten die op maat zijn gesneden

instellingen zijn, meer dan vroeger, genoodzaakt

en mobiele toepassingen die gebruiksvriendelijk en

om te concurreren met nieuwkomers om de gunst

intuïtief werken. Banken en verzekeraars waren tot

van de klant te winnen. Door nieuwe technologische

voor kort vooral ‘product gedreven’ en maken nu een

mogelijkheden zijn de verwachtingen van de klant

omslag in denken door. Met behulp van data-analyse

ten aanzien van de dienstverlening steeds hoger. Dit

wordt nu steeds duidelijker wat voor klant iemand is,

dwingt de financiële sector om te innoveren en mee te

welke behoeften er zijn en hoe we de volgende stap van

gaan in de digitale transformatie.

de klant kunnen voorspellen.
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Impact op bedrijfsmodellen
en strategieën

Spagaat

Banken en verzekeraars zijn zich ervan bewust dat de

robuust zijn en een soepele werking van het beta-

digitale transformatie impact heeft op hun bedrijfs-

lingsverkeer garanderen. Op hetzelfde moment zal de

modellen en strategieën, maar ook dat deze kansen

sector een verantwoorde vernieuwingsslag moeten

biedt. Innovaties hebben een grote invloed op het

maken en nieuwe technologieën en IT-systemen

betalingsverkeer, kredietverlening, vermogensbeheer,

moeten adopteren om een antwoord te vinden op de

pensioenen en verzekeren. De concurrentie neemt

nieuwe eisen van deze tijd.

Bestaande IT-infrastructuur moet betrouwbaar en

met de opkomst van bijvoorbeeld gespecialiseerde
wereldwijde

Deze spagaat vraagt een enorme inspanning van de

retailers toe. Voor gevestigde partijen wordt het een

sector. Enerzijds wil hij vooruit door in te spelen op

uitdaging om hun financiële diensten winstgevend

het complexe en snel veranderende speelveld door de

te blijven aanbieden. De inkomsten staan onder druk

bedrijfsvoering wendbaarder te maken en te snijden

vanwege de lage rente en groeiende concurrentie

in de kostenstructuur en de personeelsorganisatie.

van innovatieve nieuwkomers. Daar komt bij dat de

Anderzijds leidt de ballast uit het verleden tot opera-

financiële sector als gevolg van de bankencrisis zijn

tionele uitdagingen bij het inpassen van innovatie in

aangetaste reputatie wil herstellen en het vertrouwen

bestaande systemen.

fintech-ondernemingen,

maar

ook

van de klant wil terugwinnen.

Kansen

Regelgeving versus vernieuwingsslag

De digitale transitie en nieuwe regelgeving zijn een
uitdaging, maar bieden de financiële sector ook moge-

Een complicerende factor voor de financiële sector is

lijkheden. Klanten kunnen beter en persoonlijker

dat toezichthouders de wet- en regelgeving aanzienlijk

worden bediend, de veiligheid en degelijkheid van

verscherpen, waardoor de speelruimte voor finan-

systemen kan worden verbeterd en dat alles tegen

ciële instellingen in veel opzichten wordt beperkt.

aanzienlijk lagere kosten.

Van banken, verzekeraars en pensioeninstellingen
wordt verwacht dat ze aandacht besteden aan zaken
als informatiebeveiliging, compliance en een solide
(risico)beheer. Aan de andere kant zorgt wetgeving,
zoals PSD2 (Payment Services Directive 2), ervoor
dat nieuwe concurrenten snel toegang krijgen tot de
markt.

Vijf digitale trends
De nieuwe technologische ontwikkelingen die zich aandienen, bieden financiële
partijen kansen om verbinding te leggen met de klant en de dienstverlening
verder te verbeteren. Een aantal trends domineert het beeld.
1. Mobile first
Met de komst van smartphones en tablets

optimale

zijn de mogelijkheden en verwachtingen

bieden, winnen de slag om de voorkeur van

van consumenten veranderd. Klanten willen

klanten. Mobiel bankieren is voor financiële

online snel toegang tot hun betaalomgeving

instellingen een steeds belangrijkere pijler

met toepassingen die intuïtief te bedienen

in hun dienstverlening en biedt talloze

zijn. Instellingen die vooroplopen bij het

mogelijkheden om het financiële leven voor

creëren van klantvriendelijke apps en een

klanten leuker en gemakkelijker te maken.

5

online

‘customer

experience’

DE NIEUWE RELEVANTIE

2. Social media
Organisaties zijn vandaag de dag te gast in het

problemen oplossen en nieuwe producten

leven van mensen. Financiële instellingen

introduceren. De feedback die ze op deze

die social media effectief gebruiken, maken

manier van hun klanten krijgen, kunnen ze

een grotere kans om toegelaten te worden

op hun beurt weer gebruiken om de dienst-

tot het leven van de klant. Door social media

verlening te verbeteren. Social media lenen

bewust en gestructureerd in te zetten via

zich uitstekend voor dialoog en interactie

onder meer webcare-teams, kunnen banken

en zijn een goed middel om een één-op-één

en verzekeringsmaatschappijen hun klanten

verbinding te realiseren met de klant.

informeren, vragen beantwoorden,

3. Big data en artificial intelligence
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid data

is met de privacywetgeving. Financiële

die klanten en bedrijven produceren enorm

instellingen die data willen gebruiken om

toegenomen. De grote uitdaging is om deze

de dienstverlening aan haar klanten te opti-

data toe te passen in het voordeel van de

maliseren en daarbij toestemming hebben

klant. Dankzij big data en artificial intelli-

van diezelfde klanten, zullen waarschijnlijk

gence (AI) kan kenniswerk geautomatiseerd

weinig weerstand ondervinden. Dat wordt

worden, waardoor data goed en snel zijn te

anders als die gegevens van klanten worden

beheren. Diezelfde data kunnen financiële

gebruikt voor branchevreemde activiteiten.

instellingen gebruiken om bruikbare informatie te verkrijgen om daarmee proactief

In de komende jaren wint AI binnen de

gepersonaliseerde proposities te doen en

financiële

excellente gebruikservaringen te creëren,

terrein. Denk aan backend-functies, zoals

passend bij de persoonlijke voorkeuren van

fraudedetectie en risicoanalyses. Op termijn

klanten.

komen daar ook frontend-functies bij, zoals

dienstverlening

verder

aan

een robotadviseur die persoonlijk advies
Ordina ziet de kansen die het gebruik van big

geeft of een persoonlijke avatar die helpt met

data en cognitieve AI bieden, maar consta-

het nemen van financiële beslissingen.

teert ook dat er een spanningsveld

4. Cloud
Het gebruik van cloudoplossingen biedt

Cloudoplossingen zijn bovendien op ieder

bedrijven nieuwe mogelijkheden om wend-

moment en waar ook ter wereld benader-

baar, schaalbaar en efficiënt te werken.

baar. Aanschafkosten van hardware en

Met behulp van de (hybride) cloud kunnen

software behoren tot het verleden. In plaats

financiële organisaties de efficiëntie en effec-

daarvan is een flexibel abonnement voor

tiviteit van hun IT-infrastructuur vergroten.

functionaliteit of capaciteit interessant. Ook

De cloud biedt tevens de mogelijkheid om

het pay-per-use-model is een mogelijkheid

specifiek op maat gemaakte ICT-diensten af

die aantrekkelijk is voor de ontwikkeling

te nemen van externe partijen. Ook kunnen

van nieuwe producten, waardoor de adoptie

organisaties dankzij de externe cloud-infra-

van innovatieve toepassingen versneld kan

structuur eenvoudig opschalen.

worden.
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5. Fintech/Insurtech
Financiële

een

om disruptor te zijn in de financiële sector.

term die in de financiële wereld steeds

technologie

(fintech)

is

In de kern is blockchain niets anders dan

populairder wordt. Hiermee wordt de sector

de digitale technologie voor een openbaar

bedoeld die de financiële dienstverlening

grootboek,

met behulp van technologie wil veranderen.

bijgehouden. De toepassingen van deze

De techbedrijven ontwikkelen wereldwijd

technologie

alternatieven voor bestaande producten

Allerhande transacties kunnen erin worden

en diensten van de traditionele financiële

vastgelegd zonder tussenkomst van een

partijen. De innovaties variëren van apps die

derde partij. Veelgenoemde voordelen van

inzicht geven in je uitgaven, robotadvies bij

blockchain zijn de transparantie, veiligheid

het beleggen tot de ontwikkeling van een

en

digitale kluis.

netwerk. Blockchain kan de rol vervullen van

waarin
zijn

vastlegging

transacties
in

van

potentie

transacties

worden
talrijk.

in

het

de ‘trusted third party’. Tegelijkertijd biedt
Momenteel is het met name blockchain, de

blockchain allerlei kansen voor financiële

techniek achter de digitale valuta bitcoin, die

instellingen om hun processen goedkoper en

de aandacht trekt en de potentie heeft

flexibeler te maken.
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De financiële sector en de
digitale transformatie
Onder invloed van de digitale transformatie dienen financiële
instellingen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden
en de nieuwe wensen en verwachtingen van consumenten. De sector
telt inmiddels tal van opmerkelijke innovaties. Een deel daarvan is
afkomstig van start-ups. Maar ook gevestigde financiële instellingen
innoveren met nieuwe toepassingen en sterk verbeterde customer
journeys. De motor achter al deze innovaties is geavanceerde ICT in
combinatie met fundamenteel nieuw denken.

Recente innovaties

Excellente ervaring

Ordina ziet dat tal van financiële diensten inmiddels

Financiële organisaties vergroten hun concurrentie-

toegankelijk zijn via gebruiksvriendelijke mobiele

kracht door de verbinding te zoeken met de klant.

apps, zoals betalen. In combinatie met contactloos be-

Door het gebruik van verschillende digitale kanalen

talen met pinpas en smartphone maakt dit het gebruik

kennen en begrijpen ze beter hun klanten. Met behulp

van contant geld vrijwel overbodig. Ook in andere

van goed service design en slimme data-analytics zijn

segmenten van de financiële sector vinden belang-

directe, eenvoudige en relevante proposities mogelijk

rijke ontwikkelingen plaats. Er zijn nieuwe vormen

om de loyaliteit van klanten te vergroten. Nieuwe in-

van kredietverlening en hypotheekverstrekking, zoals

novatieve toepassingen hebben meer succes als het

‘crowdfunding’ en ‘peer-to-peer-lending’. Ook zijn er

creëren van een excellente klantervaring voorop staat.

diensten die gebruikmaken van slimme algoritmen en
big data, zoals ‘robo advisory’ bij beleggen, en de
toepassing van sensoren door schadeverzekeraars.
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Big data en privacyrisico’s

Het premievolume van de totale Nederlandse verzeke-

Het gebruik van geavanceerde ICT biedt volop kansen,

ringsmarkt is al jaren relatief stabiel. Aan de ene kant

het maakt het financiële systeem efficiënter en toe-

zien we een groei van de zorgverzekeringssector, echter

gankelijker. Maar er is ook een keerzijde. De digita-

aan de andere kant een krimp in het premievolume

lisering van het klantcontact en het gebruik van big

van met name individuele levensverzekeringen. Deze

data kunnen ook tot privacyrisico’s leiden. Een solide

trend zal zich de komende jaren voortzetten. Dit toe-

basis in ICT is daarom een voorwaarde, voor zowel

komstbeeld vraagt om realistische plannen van

nieuwe spelers als gevestigde marktpartijen. De dege-

verzekeraars en voldoende besparingen. Inmiddels

lijkheid en duurzaamheid van systemen dient boven

zien we in de verzekeringswereld een voorzichtige

iedere twijfel verheven te zijn. Niet alleen om risico’s

omslag, waarbij nieuwe verdienmodellen worden ont-

te beperken, maar ook omdat de wet dat eist. Het is

wikkeld op basis van kennis van klantwensen en een

essentieel om aansluiting te vinden bij de vraag vanuit

goed inzicht in de mogelijkheden die technologische

de markt en waar mogelijk samen te werken met solide

innovatie biedt. Innovatie vindt momenteel vooral in

ICT-ondernemingen.

de backoffice plaats. Verzekeraars zoeken de samenwerking met insurtech-ondernemingen om innovatie-

Overhead en operationele kosten

processen te initiëren of te versnellen.

De afgelopen jaren zijn nieuwe toetreders erin geslaagd
om de concurrentie aan te gaan met de banken. Ze

Binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt zullen gro-

ontwikkelen aantrekkelijke alternatieven voor de door

te bedrijven en private equity fondsen streven naar

banken aangeboden diensten, zoals betalen, sparen,

consolidatie in bestaande markten om zo hun kosten

lenen en beleggen. De nieuwe aanbieders concentre-

omlaag te brengen. Hiernaast zal Solvency II tot ex-

ren zich met succes op een bepaalde dienst of product

tra overnames kunnen leiden, omdat kleinere spelers

en combineren een vaak volledig geautomatiseerde

moeite hebben om te voldoen aan de toenemende

service met snelheid en lage kosten. Banken bieden

regeldruk en grotere spelers op zoek zijn naar diversi-

daarentegen een totaalpakket van diensten en produc-

ficatievoordelen.

ten aan, waarbij klantbelang, veiligheid en vertrouwen
voorop staan. Door de komst van deze nieuwe toetreders

Pensioenfondsen en pensioenstelsel

verliezen banken de grip op klanten, op kernactiviteiten

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste

en daarmee op hun inkomstenstromen. Dit betekent

stelsels ter wereld, maar het stelsel heeft het moeilijk

dat banken investeren in nieuwe businessmodellen

vanwege de huidige lage dekkingsgraden. Ook sluit

en ondertussen hun overhead en operationele kosten

het huidige stelsel minder goed aan op de ontwikke-

omlaag brengen om een concurrerende dienstverle-

lingen op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot de vraag of de

ning te kunnen bieden.

huidige pensioenovereenkomsten in de toekomst nog
wel houdbaar zijn. Er is een trend gaande om over te

Verdienmodellen verzekeraars

gaan op een nieuw stelsel met individuele oplossingen,

Het traditionele verdienmodel van verzekeraars staat

met persoonlijke pensioenpotjes en een collectieve

op gespannen voet met de huidige ontwikkelingen in

risicodeling. Zeker is dat de nieuwe technologieën

de markt. De omzet en het verdienvermogen van

kunnen helpen bij het verlagen van kosten en het

verzekeraars staat onder druk.

vormgeven van oplossingen die aansluiten op de
individuele behoefte van deelnemers.
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INFOGRAPHIC

ORDINA FINANCE

Digitale disruptie hee tot een nieuwe norm in klantbeleving geleid.
Klanten zoeken naar gebruiksvriendelijke, digitale diensten. Financiële dienstverleners
staan hierbij voor compliance-uitdagingen. Aanpassingsvermogen is key.

Pensioenopbouw
Carrière
Pensioenering
Diploma

Hypotheek

Sociale zekerheid
Groter wonen

Spaardoelen
Financiering studie
Lijfrentepolis

Zorgeloos leven

2e Huis

Kosten

Toekomst sparen

Hulp financiering
A
B C

Oude dag

Geboorte

Verplicht

Verbeter

Vernieuw

Blijf voldoen aan de steeds scherpere
wet- en regelgeving, privacy & security is essentieel.
Haal het meeste uit systemen.

Optimaliseer en automatiseer processen.
Verhoog uw performance en pak de
kansen voor een hogere klantbeleving.

Investeer slim in fin-tech, de cloud en big data.
Vandaag innoveren vergroot uw
wendbaarheid en relevantie morgen.

Innovatiekracht

Intuïtieve Technologie

Veilig & Robuust

Innovatiekracht vergroten met de inzet van
mensen, methoden en technologie.

Mensen en organisaties verbinden door het
toepassen van intuïtief werkende technologie.

Robuustheid van systemen en de veiligheid van
data vanzelfsprekend maken.
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Thema’s voor vernieuwing
De financiële sector staat voor de opgave om zich te vernieuwen.
Ordina ziet enkele taken die financiële instellingen kunnen helpen
om te profiteren van de kansen die er zijn.
het bedrijf op zowel organisatorisch als technisch

De spagaat blijft

vlak. Ordina voert een risicoanalyse uit en simuleert

Van financiële instellingen wordt hoe dan ook

een datalek. Op grond van het onderzoek stellen we

verwacht dat ze een groot aantal verplichte taken gaan

concrete verbetervoorstellen voor. Zo kan worden

uitvoeren als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving op

voorkomen dat een datalek nog een keer op dezelfde

het gebied van veiligheid, compliance en het

manier plaatsvindt. Het ontstaan van een datalek kan

verbeteren van het beheer van IT-infrastructuur.

verschillende oorzaken hebben. Het kan het gevolg

Bedrijfsprocessen worden verbeterd en de klantvrien-

zijn van een inbraak van een hacker, maar het kan ook

delijkheid van de dienstverlening wordt naar een

door het verlies van een USB-stick of laptop komen.

hoger niveau getild. Tenslotte zijn veel organisaties
bezig met innoveren. Het gaat dan vooral om het

Tijdens het onderzoek detecteert Ordina alle manieren

ontwikkelen van nieuwe mobiele toepassingen en het

waarop een datalek kan plaatsvinden en rapporteert

gebruik van social media, big data, cloud en block-

hierover. Ook geven we inzicht in de manier waarop

chain.

data het bedrijf onopgemerkt kunnen verlaten. Naast
de rapportage over concrete datalekken geeft Ordina

Nieuwe regels

aan wat er verder nog moet gebeuren om exact te

Europese en Amerikaanse overheden hebben de afge-

voldoen aan de Wbp. Om een datalek op te sporen,

lopen jaren maatregelen genomen om de financiële

werken we met verschillende teams van specialisten

sector te versterken en de kans op een herhaling van

die achter de schermen van het bedrijf discreet hun

de financiële crisis te verkleinen. Het herstellen van

werk doen.

vertrouwen in de sector had daarbij hoge prioriteit. Dit
heeft geleid tot een stroom aan regelgeving. Solvency

Betere dienstverlening

II is daarvan een goed voorbeeld. Solvency II is het

Verzekeraars zijn op zoek naar nieuwe verdienmo-

nieuwe raamwerk voor het toezicht op verzekeraars.

dellen, waarbij ze hun bedrijfsprocessen onder de loep

Voor de banken is de complexe Basel III-regelgeving

nemen en een betere dienstverlening willen bieden

verlengd naar 31 maart 2019. MiFID II, een Europese

tegen lagere kosten. Dit vraagt om nieuw denken op

beleggingsrichtlijn, treedt op 3 januari 2018 in werking,

basis van inzicht in klantwensen en in de mogelijk-

geldt voor beleggingsondernemingen en heeft tot doel

heden die innovatieve technologie biedt. Ordina kent

particuliere beleggers beter te beschermen. Om de

de verzekeringsmarkt door en door en helpt bij het

banken ertoe te brengen hun (rekening) data open

creëren van groei, betere klantervaringen en innova-

te stellen voor andere partijen wordt de zogeheten

tieve businessmodellen.

Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht in 2018.

Gebruiksvriendelijke declaratie-app

Onderzoek datalek

In de loop van 2016 heeft Ordina samen met een grote

Recent voerde Ordina voor een bancaire instelling

verzekeraar een nieuwe gebruiksvriendelijke decla-

een datalekonderzoek uit in het kader van de Wet

ratie-app ontwikkeld, waarmee klanten moeiteloos

bescherming persoonsgegevens (Wbp). In een derge-

meerdere zorgnota’s tegelijk kunnen

lijk onderzoek maken we een dwarsdoorsnede van
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Algemene verordening gegevensbescherming

nieuwe verantwoordingsbeginsel, is één van

(Avg)

de verplichtingen die verstrekkende gevolgen

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening

heeft. Dit betekent dat veel organisaties een

gegevensbescherming – in het Engels General

administratie moeten bijhouden die inzicht geeft

Data Protection Regulation (GDPR) – toegepast.

in de manier waarop persoonsgegevens worden

Deze wordt voorafgegaan door een periode van

verwerkt en aantoonbaar worden beschermd.

twee jaar om organisaties die persoonsgegevens

Daarnaast zullen organisaties een privacybeleid

verwerken in de gelegenheid te stellen hun werk-

moeten ontwikkelen waarin, onder andere, zaken

wijzen en procedures aan te passen op de verplich-

als het uitvoeren van privacy impact assessments

tingen die uit de nieuwe wetgeving voortvloeien.

en het aanstellen van een data protection officer

De documentatieplicht, als gevolg van het

benoemd moeten zijn.

declareren, scannen en versturen. De app sluit qua

Hypotheekaanvraagportaal voor
Van Lanschot

functionaliteit en look & feel nauw aan bij de verwachtingen van consumenten op het gebied van digitaal

Steeds meer mensen willen zonder bemiddeling

gebruiksgemak en de nieuwste technische mogelijk-

van een tussenpersoon een hypotheek afsluiten.

heden.

Bankier Van Lanschot wil zijn klanten hierin graag
tegemoetkomen en vroeg Ordina begin 2016 om

De ontwikkeling van de app is uitgevoerd door

een klantportaal hypotheken in te richten. Ordina

Clockwork, het digital engagement bureau van

Finance Solutions heeft dit portaal binnen dertien

Ordina. Clockwork bedenkt, ontwerpt en maakt

weken gerealiseerd.

digitale producten en diensten, die het leven van
mensen makkelijker en aangenamer maken. Bij het

Dit blijkt een succes. De klant heeft de mogelijkheid om

ontwikkelen van apps werkt Clockwork met de agile/

de volledige regie te nemen. Hij voert alle gevraagde

scrum-methode. Hierdoor is de kwaliteit van het

gegevens in, uploadt de benodigde documenten en

product dat wordt ontwikkeld gewaarborgd. Een ander

de aanvraag wordt vervolgens verwerkt. Er is een

voordeel van deze werkwijze is dat de opdrachtgever

mechanisme ingebouwd dat test of de huizenkoper

steeds op de hoogte is van de voortgang in het ontwik-

voldoende kennis en ervaring heeft. Zo voldoet de

kelproces en er continu kan worden geanticipeerd op

bank aan zijn zorgplicht, krijgt de klant meer overzicht

ontwikkelingen in de markt.

en regie, en profiteren beide van een snellere afwikkeling met een kleinere foutkans.

Vernieuwen
Ordina is van mening dat door de concurrentie van on-

De directeur van Ordina Finance Solutions (OFS) vindt

der meer fintechs, retailers en grote technologiebedrij-

het klantportaal bij Van Lanschot een mooi voorbeeld

ven het financiële landschap blijvend zal veranderen.

van innovatie die OFS in constructieve samenspraak

Financiële instituties onderkennen de toegevoegde

met haar opdrachtgever heeft gerealiseerd: “Dit vraagt

waarde van fintechs en omarmen hen in toenemende

om goed partnerschap. Van Lanschot was verrast door

mate. In de toekomst zullen we steeds vaker een sa-

onze snelle en wendbare - agile – aanpak en heeft

menwerking zien tussen banken en fintechs. De bank

zijn organisatie daar direct op afgestemd.” OFS ziet

van de toekomst is een netwerkorganisatie. Er zal

meer mogelijkheden voor innovatie van de financiële

een platform ontstaan met de bank of verzekeraar als

dienstverlening: “Om maar een voorbeeld te noemen:

centraal middelpunt met daaromheen een groep van

we werken nu aan LCKR, een innovatieve oplossing

fintechs die ieder een specialistisch product aanbieden.

waarin de klant gevoelige gegevens en documenten

Dit zal leiden tot een groter productenaanbod en bete-

kan bewaren en daarin andere partijen inzage kan

re dienstverlening voor klanten.

geven. Dat bespaart hem het voortdurend uploaden en
verzenden van documenten naar derden.”
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NIEUWE VERBINDING

Gids voor de toekomst
Door de ontwikkeling in de technologie verandert de samenleving
en dus ook de rol van de financiële sector. De digitalisering biedt
kansen voor deze sector om een dienstverlening aan te bieden, die
de interactie met de klant zal intensiveren en stroomlijnen. Ordina kan
helpen door daarin een gidsfunctie te vervullen. Klanten kunnen beter
en persoonlijker worden bediend en dat tegen lagere kosten. Daarvoor
is een andere manier van aansturing nodig van ICT-projecten. ICT is bij
banken en verzekeraars in feite core business geworden. Dat vraagt
om nieuwe werkmethoden en breed ontwikkeld ICT-talent dat de kennis
heeft om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Van ICT-projecten naar agile veranderprojecten

Nieuwe werkmethoden

ICT-projecten zijn tegenwoordig complete verandertra-

instellingen en hun klanten daadwerkelijk verder

jecten, waarbij technische implementatie samengaat

helpen. Onze projecten en programma’s komen tot

met de aanpassing van bestaande processen, rollen

stand zonder verspilling van menskracht en midde-

en verantwoordelijkheden van medewerkers, vaak

len. We hanteren de allernieuwste manieren van sa-

in nauwe samenwerking met klanten. Technologie is

menwerken met onder andere agile, scrum en DevOps,

steeds sterker verweven met ons leven. Het moet ge-

zodat het ICT-landschap in korte sprints kan worden

bruikers daarom een menselijke en plezierige ervaring

uitgebreid met nieuwe releases en updates. Onze

bieden. Juist ook om die reden is het van belang dat

werkwijze kenmerkt zich door kleine stappen en

ICT-talent niet alleen beschikt over actuele techno-

beheersbare deelprojecten. We werken daarbij met

logische kennis, maar ook over competenties op het

kleine zelforganiserende teams uit verschillende disci-

gebied van communicatie en gedrag.

plines, waarbij co-creëren en innoveren centraal staat.

Bij Ordina bieden we oplossingen die financiële
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Van reageren naar anticiperen

met nieuwe mogelijkheden. Dat betekent trends en

Complexe ICT komt binnen ieders bereik. Apparaten,

dromen vertalen naar prikkelende concepten, innova-

apps en toepassingen worden kleiner, krachtiger en

tieve prototypes en direct bruikbare oplossingen die

intuïtiever, en kunnen anticiperen op wensen en

het leven van uw klanten makkelijker maken. Ordina

vragen. Voorbeelden hiervan zijn ‘sensoring’, ‘weara-

heeft u veel te bieden, van mobiele toepassingen tot

bles’, ‘robotica’, ‘augmented en virtual reality’, en

social media campagnes, van interactie design tot vi-

‘Internet of things’. Wij helpen u deze nieuwe technie-

sual design.

ken in te zetten, zodat uw klanten kunnen profiteren
van geavanceerde financiële producten en diensten.

Van data naar informatie

Ordina kan een gidsfunctie vervullen, waarbij de

Analytics en big data kunnen de dienstverlening van

verbinding wordt gelegd tussen de bestaande oude

de financiële sector verrijken. Banken, verzekeraars en

IT-wereld en de nieuwe digitale wereld om, in samen-

pensioeninstellingen beschikken over een schat aan

werking met de klant, tot een betere en relevante

gegevens. Door technische en externe gegevensbron-

dienstverlening voor de gebruiker te komen.

nen te gebruiken, kunnen ze hun diensten verfijnen
door zich te richten op individuele klanten met op

Van hoofd naar hart

maat gemaakte oplossingen. Ook kan big data gebruikt

Niemand houdt van gecompliceerd. Iedereen wil ge-

worden om de klanten te beschermen tegen fraude en

holpen en begrepen worden. Bedrijven in de financiële

criminaliteit.

sector kunnen klanten voor zich winnen door ze niet
alleen goed van dienst te zijn, maar ze ook te verrassen
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Over Ordina
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.700 medewerkers. Wij
bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de
overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie
en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder
helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen
zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door
samen met onze klanten duurzaam te innoveren.
Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit
van de Smallcap Index (AScX). In 2016 behaalde Ordina
een omzet van EUR 343 miljoen. Meer informatie is
beschikbaar op www.ordina.com.
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