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Als gevolg van de financiële crisis en de kritiek die de 
sector nationaal en internationaal heeft gehad, zijn veel 
financiële instellingen hard aan het innoveren geslagen. 
In de media schreeuwen zij om het hardst klantgericht 
bezig te zijn, maar is dat ook echt zo? Achter de 
benodigde innovatie van de organisatie zitten bestaande 
bedrijfsculturen die remmend werken op de gewenste 
vooruitgang. In dit artikel wordt gepleit dat investeringen 
in innovatie veel meer gebaseerd worden op kennis 
over menselijk gedrag in combinatie met het benutten 
van de mogelijkheden van social media platforms. 
Twee praktijkcases laten zien dat openheid, interesse en 
waardering voor klanten en medewerkers met een mening 
cruciaal is voor succes. Als dat omarmd wordt, dan begint 
de innovatietrein te denderen.

Soorten innovatie
Innovatie is een verandering ter verbetering. Iedere 

speler in de financiële branche vernieuwt en innoveert; 
een reactie op de noodzaak om concurrerend te blijven. 
Het kan gaan om productinnovatie, zoals bijvoorbeeld de 
introductie van een rentepauze voor hypotheekklanten 
door ING Bank. Procesinnovatie wordt ingezet om het 
voortbrengingsproces sneller, beter en/of goedkoper te 
maken. Straight Through Processing en nieuwe samenwer-
kingsmodellen in de keten (met bijvoorbeeld schadebe-
drijven en taxateurs) zijn hier voorbeelden van. Een derde 
vorm van innovatie is, innovatie van het businessmodel. 
Hierbij wordt een organisatie aangepast op een nieuw 
verdienmodel. Een goed voorbeeld is de omslag van 
tussenpersoon Multisafe van provisiegebaseerd werken 
naar service abonnementen voor al haar klanten. Innovatie 
in de marketing wordt toegepast als dezelfde producten 
en diensten anders verkocht worden. Rondom zorgverze-
keringen zijn de collectiviteiten enorm gegroeid met het 
nieuwe zorgstelsel. Variërend per community van sporters, 
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patiëntenverenigingen of studenten kan de zorgverze-
kering ineens goedkoper worden afgesloten. 

Wat opvalt is dat al deze vormen van innovatie 
incrementeel zijn en dicht bij de kern van de organisaties 
blijven staan. Innovatie, zoals hier behandelt, staat dus 
dicht bij huis en gaat om het vinden, herkennen en 
doorvoeren van ideeën. 

Gedragsprincipes die werken voor innovatieve 
organisaties

Om de genoemde soorten innovatie te realiseren, 
moet de organisatiecultuur gericht zijn op het openstaan 
en delen van ideeën met klanten en medewerkers. Wij 
benoemen hier vijf gedragsprincipes die kenmerkend zijn 
voor innovatieve organisaties en die gerelateerd kunnen 
worden aan social media om innovatieprocessen te 
verbeteren.

1.  Een open vizier hebben – Empathie tonen voor mensen 
die de moeite nemen hun mening te geven. Dit in 
tegenstelling tot het gedrag dat in veel financiële 
instellingen voorkomt dat gebaseerd is op denken in 
rolpatronen, functies en hiërarchie. 

2.  Het waarderen van bijdragen – Erkenning voor een 
ingebracht idee en het vieren van succesvolle 
verbeteringen (hoe klein ook!) geeft voldoening en 
maakt mensen betrokken. 

3.  Het duidelijk maken van besluiten en status – Zeker niet 
elk ingebracht idee zal uitgewerkt kunnen worden. 
Voor deelnemers en passanten is het bevredigend als 
duidelijk is hoe er over ideeën beslist wordt en wat de 
status is. Zolang elk idee respons vindt langs een helder 
proces blijven mensen meedenken. 

4.  Dialoog houden - Blijf in gesprek met alle meedenkers. 
Ook als de toon of bijdrage als negatief wordt ervaren 
is respons belangrijk. Mensen die een antwoord 
krijgen, weten dat ze gehoord en serieus genomen 
worden. Zoals blijkt uit de ervaringen van Yunoo met 
klantgedreven innovatie (zie kader), blijven mensen 
betrokken als zij een beargumenteerd ‘nee’ op hun 
idee hebben gekregen. Zij zijn later weer bereid mee 
te denken en kunnen ambassadeur van de organisatie 
worden. 

5.  Een platform bieden – Voor het delen, beoordelen en 
selecteren van ideeën is een platform nodig. Daar 
brengen medewerkers en klanten ideeën in, worden 
meningen en ervaringen uitgewisseld en worden 
ideeën aangevuld. Waar vroeger de ideeënbus en 
creatieve sessies deze rol vervulden ligt hier een kans 
voor het benutten van social media.

Een belangrijk punt voor medewerkerparticipatie bij 
innovatie is het voorbeeldgedrag van de beslissers (zie 
kader). Als het management vernieuwing ‘ademt’ en 
soms lef toont, geeft dat de benodigde ruimte voor het 
gewenste gedrag van medewerkers. Het management 

heeft een cruciale rol door randvoorwaarden voor 
innovatie te creëren. Zij moet bijvoorbeeld: middelen voor 
experimenten ter beschikking stellen, het innovatieproces 
stimuleren, participatie van collega’s zichtbaar waarderen 
en successen in de organisatie vieren. 

De waarde en rol van sociale media in innovatie-
processen

Innovatie wordt in toenemende mate ondersteund 
door internettoepassingen. Dit is zichtbaar in de benutting 
van social media. Veel financiële instellingen zijn bezig 
met reageren op de opkomst van sociale media. Wij 
pleiten voor expliciete aandacht voor de manier van 
kijken naar ‘sociale media’ in relatie tot menselijk gedrag. 
Wij verklaren de populariteit van de platforms door de 
wijze waarop ze hierop inspelen. Denk aan wat mensen 
in de kroeg doen: gezellig bijpraten, erkenning geven 
voor een leuke gedachte of grap en contacten leggen 
en verdiepen. Samengevat gaat het om het krijgen van 
sociale bevestiging. Datzelfde krijgen we ook op sociale 
media platforms als Twitter en Facebook. We vertellen 
verhalen over wat ons bezighoudt en krijgen de feedback 
en erkenning die goed voelt. De sociale platforms maken 
dit proces gemakkelijker en transparanter, maar het gedrag 
van de mens en de organisatie zijn de basis. 

Met die insteek zijn ‘sociale media’ ook goed in te 
zetten bij innovatie. We onderscheiden drie fasen in een 
innovatieproces: de idee-fase (wat gaan we doen), de 
ontwikkelfase (hoe maken we dat) en implementatiefase 
(hoe wordt het gebruikt). In elke fase van innovatie, bieden 
de social media platforms uitstekende ondersteuning 
zolang ze op de juiste gedragsprincipes gebaseerd worden. 
Mensen vinden het leuk om met ‘het beste idee’ te komen; 
er valt waardering en bijval onder vrienden, bekenden 
en collega’s te oogsten. Het platform moet gelegenheid 
bieden ideeën te delen en hierop te reageren en deze te 
beoordelen. Door functies als stemmen en ‘vind ik leuk’ 
komen de beste ideeën bovendrijven. In de ontwikkelfase 
is het van belang om mee te kunnen denken. Veel mensen 
vinden het leuk mee te bouwen aan een product of 
dienst; onder andere omdat ze daarmee later kunnen 
zeggen: ‘Kijk, hier was ik onderdeel van en dit deeltje 
was mijn idee.’ Een sociaal platform kan feedback en 
bètatesters goed begeleiden om dit soort betrokkenheid 
te organiseren en te stimuleren. In de implementatiefase 
is de rol van sociale media evident; in die fase komt de 
gebruiksfeedback vooral van klanten. In dit stadium 
zullen reacties te vinden zijn op alle platforms. Waar 
marketeers graag hun oor te luister leggen in de kroeg en 
dure marktonderzoeken uitvoeren, is er nu een goedkoop 
alternatief op de sociale media te vinden. Tools als www.
buzzcapture.com/nl helpen daarbij. Financiële instellingen 
die hierop inspelen en zich daarbij baseren op de vijf 
genoemde gedragsprincipes, zullen een steile leercurve 
doorlopen en blijven innoveren.
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Rol van (social media) platform

Gebruik van elementaire drijfveren van mensen 
drijft innovatie

Voor het toepassen van de verschillende soorten van 
innovatie moeten banken en verzekeraars een cultuur-
verandering doormaken en elementaire gedragsprincipes 
incorporeren. Elke organisatie die menselijk gedrag als 
uitgangspunt neemt bij innovatieprocessen kan grote 
stappen voorwaarts maken. Door sociale media te 
beschouwen als expressieplatforms van menselijk gedrag 
en ze zo te gebruiken, worden klanten en medewerkers 
betrokken in het proces. Met die insteek en een overdachte 
inrichting van het proces bieden sociale media een kans 
voor versnelling en kostenverlaging voor de broodnodige 
vernieuwing van de sector.   «

Medewerkersparticipatie en innovatie bij SNS REAAL Groep

SNS REAAL levert diensten op het gebied van 
verzekeren en bankieren. De ambitie is de favoriete 
fi nanciële retailspecialist te zijn voor particulieren en het 
midden- en kleinbedrijf in Nederland. Eind 2009 werd 
een in eigen huis ontwikkeld platform geïntroduceerd 
om alle 7500 medewerkers te betrekken bij het 
klantvriendelijker maken van de dienstverlening en 
producten. Wij spraken met de trekker van dit initiatief 
Onno van der Poel (senior adviseur Corporate Strategy, 
SNS Reaal Groep).

Waarom het Idee platform?
“Rondom new business development bleken wij 
veel verschillende middelen in te zetten. Zo waren 
er meer dan 15 functionele mailboxen in gebruik en 
ontbrak een totaalstructuur voor innovatie. Dit was, in 
combinatie met de toenemende samenwerking over de 
merken heen, aanleiding voor het neerzetten van een 
groepsbreed innovatieproces.” 

Wat is het Idee platform en voor wie is het bedoeld?
“Het Idee platform is geïntroduceerd om iedereen 
binnen SNS REAAL te betrekken bij vernieuwing. Het is 
gebaseerd op vier pijlers:
1. Openheid, 2. Meerdere participatieniveaus, 3. 
Opvolging, 4. Voor de gehele organisatie (groepsbreed). 
Na introductie noteerden wij 2000 unieke bezoekers 
die een actie ondernomen hebben, wat aangeeft dat 
25% van onze 7500 medewerkers het platform heeft 
gevonden.”

Op welke manier doen mensen mee?
“Door vier soorten acties op het platform: ideeën 
inbrengen, reageren op ideeën, stemmen op ideeën en 
meelezen. Per acht weken wisselen we steeds naar vier 
nieuwe thema’s, waardoor de participatie actief blijft. Uit 
het gebruik blijkt dat de drempel om een idee te posten 
of daarop te reageren hoger is dan om een stem uit te 
brengen; 75% van de acties zijn stemmen, 10% nieuwe 
ideeën en 15% zijn reacties op ingebrachte ideeën.” 

Wat doen jullie met al die inbreng?
“Op basis van de stemmen worden de tien populairste 
ideeën behandeld door een expertteam, hiervan worden 
tussen de drie en vijf ideeën opgepakt. Wij hebben 
inmiddels twaalf thema’s afgerond en er zijn vijftien 
ideeën gerealiseerd of in de realisatiefase.”

Jullie hebben medewerkerparticipatie in innovatie 
geïntroduceerd; welke lessen hebben jullie geleerd?
“Denk vooraf goed na over hoe je het platform actueel 
en levend gaat houden in de tijd. Bij ons werkt de opzet 
met wisselende thema’s goed; dat geeft mensen een 
reden om terug te blijven komen. Deze community-
vorming stimuleren wij verder met het blijven 
vernieuwen van de opzet. De grafi sche uitwerking 
en het fun-aspect zijn cruciaal; denk aan lijstjes van 
de meest populaire ideeën en succesverhalen van 
opgevolgde ideeën. Snelle en oprechte aandacht voor 
ingebrachte ideeën en snel reageren zijn belangrijk om 
waardering te geven aan meedenkende medewerkers.”
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Klantgedreven innovatie bij Yunoo

Yunoo is het eerste social finance platform van 
Nederland. Yunoo verhoogt het financiële bewustzijn 
door op een eenvoudige manier inzicht te bieden in de 
persoonlijke financiën. Na een jaar van intensief testen 
met ontzettend veel feedback van bètagebruikers, is het 
platform in maart 2009 officieel live gegaan. Wij spraken 
twee van de vier oprichters: Kevin Voges (sales) en 
Willem Spruijt (technical development).

Welke ontwikkelingsstadia zijn jullie doorlopen en op welke 
manier hebben jullie klanten daarbij betrokken?
Kevin: “We hebben eerst een prototype ontwikkeld 
en voorgelegd aan vijftig vrienden en bekenden. De 
enthousiaste reacties bevestigden de latente behoefte bij 
consumenten en vormde onder meer de ‘Go’ voor het 
businessidee.”
Willem: “Toen startte de echte ontwikkeling, waarbij 
vanaf het begin actief is gezocht naar gebruikersparti-
cipatie. Gebruikers melden zich via een formulier op de 
website en zijn in batches toegevoegd als bètatesters, 
aangroeiend tot een groep van 2500 bètagebruikers.”
Kevin: “Die overgang naar bètagebruikers was erg 
nuttig. Vrienden en familie vinden alles mooi, maar voor 
echte kritische meedenkers heb je juist de groep nodig 
die jou niet persoonlijk kent.”
Willem: “Sinds de livegang in maart 2009 vragen we 
actief feedback voor verdere verfijning. Bijvoorbeeld 
door groepen gebruikers als bètatesters nieuwe 
onderdelen of features te laten gebruiken. Ons platform 
verbetert daarmee en wij hebben het concept van 
klantgedreven innovatie tot onze standaard werkwijze 
gemaakt.” 

Hoe vind en bereik je meedenkende gebruikers?
Wiilem: “In de ideefase moet je vrienden en familie 
vragen het businessidee te valideren. Daarna zochten we 
publiciteit via Twitter en op weblogs als Marketingfacts 
en Frankwatching. Hierdoor ontstond een buzz rondom 
ons merk, waarop zich een groep early adopterts, geeks, 
ontwikkelaars en experts meldden om mee te denken.”

Kevin: “Voor die groep is het belangrijk om kort cyclisch 
releases uit te brengen en veel te communiceren. Zolang 
zichtbaar is dat je de feedback serieus neemt, blijven zij 
aan boord. Je geeft ze steeds iets terug door te laten zien 
wat je gemaakt hebt of waarom je suggesties bewust niet 
meeneemt.” 
Willem: “In de verdere verfijning na introductie krijg 
je, door laagdrempelig te zijn, feedback van een veel 
grotere groep klanten. Zo ontdek je bijvoorbeeld dat 
sommige knoppen en functies die de early adopters 
eenvoudig wisten te vinden, voor doorsnee gebruikers 
toch niet zo logisch neergezet blijken!” 

Jullie hebben klantgedreven innovatie toegepast, welke lessen 
hebben jullie geleerd?
Kevin: “Het is verstandig om in het begin de groep 
betrokken gebruikers beperkt te houden, anders ga je 
verzuipen in de input.”
Willem: “Je moet je visie, uitgangspunten en 
doelstellingen heel helder voor ogen houden om 
op basis daarvan alle feedback goed te filteren. Het 
gevaar is dat je anders met alle ideeën meewaait en 
het eindproduct vlees noch vis is. Wat ons verder ook 
heeft geholpen is de juiste feedback software. Als je 
2500 bètagebruikers hebt die ideeën spuien, fouten 
melden en verbeteringen suggereren, heb je heel wat 
informatie te verwerken. Wij maken gebruik van tools 
die groeperingen maken, top 10 issues samenstellen 
en stemmen mogelijk maken. Dit is nodig om het 
verwerken van de input beheersbaar te houden.”
Kevin: “Sociale media hebben onze time-to-market 
verkort en de kwaliteit van Yunoo enorm verbeterd. De 
combinatie van ons feedbackplatform en onze cultuur 
van open staan voor vragen en kritiek van klanten 
heeft enorm geholpen. Ons hele bedrijf ademt overal 
de noodzaak om met de klant te blijven communiceren, 
behalve nuttig is dat vooral ook heel erg leuk!”
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