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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven in het kader van het afstudeerproject "Informatie-aspecten van 

Rabobank Accent" . Het project is uitgevoerd in opdracht van Rabobank Nederland van 1 

september 1996 tot eind april 1997. Het project had enerzijds tot doel een goede afronding 

van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

anderzijds tot een goede advisering te komen voor de informatievoorziening met betrekking 

tot het loyaliteitsprogramma Rabobank Accent. 

De analyse, ontwerp en bouw van de informatievoorziening wordt beschreven in dit verslag 

met ondersteuning van de bijbehorende bijlagen. Het project is uitgevoerd bij Rabobank 

Nederland met ondersteuning van drie lokale Rabobanken, namelijk: Rabobank Veldhoven, 

Rabobank Nijkerk en Rabobank Maashorst. 

Vanuit Rabobank Nederland wil ik het programma-bureau Rabobank Accent t.w. dhr. 

Lohman (begeleider en projectleider Rabobank Accent), dhr. Zuijdgeest (programmaleider 

Rabobank Accent), dhr. Hubers en dhr. Houba bedanken voor de ondersteuning en 

begeleiding tijdens het project. Vanuit de informatisering wil ik dhr. Knaapen bedanken voor 

de begeleiding en de wegwijs binnen de wereld van informatie bij de Rabobank. 

Vanuit de lokale ondersteuning wil ik in het bijzonder dhr. Vervest en dhr. Vrijzen (Rabobank 

Veldhoven) bedanken voor de vele adviezen en de antwoorden op de vragen die ik tijdens het 

project had. 

Ook voor de begeleiding vanuit de TUE wil ik dhr. Schuwer (le begeleider) en dhr . van der 

Marek (2e begeleider) bedanken . 

Eindhoven, 

mei 1997, 

Kees Huige. 
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Abstract 

This report gives the results of a research about the information-aspects of a loyalty program 

called Rabobank Accent. The research consists an analysis of the demand of information, a 

model about the processes of Rabobank Accent, the building of the information system at 

short term and making the advises for long term. This research has been done by Kees Huige. 
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Summary 

This report gives the results of a research about the information-aspects of a loyalty program 

called Rabobank Accent. The research consists an analysis of the demand of information, a 

model about the processes of Rabobank Accent, the building of the information system at 

short term and making the advises for long term. This research has been done by Kees Huige . 

He did a practical traineeship at the Rabobank for his study Industrial Engineering and 

Management Science during the time of the research. 

The Rabobank in brief The Rabobank Group is formed by some 530 independent local 

Rabobanks, Rabobank Nederland and a number of subsidiaries, such as Interpol is (insurance 

company), De Lage Landen International (leasing and factoring), Nedship Bank (ship 

mortgage bank) and Gilde (participations). Rabobank Nederland advises and supports the 

local Rabobanks and supervises their liquidity and solvency positions . The local Rabobank is 

an independent banking co-operative whose objective is to provide financial services to its 

business and retail clients in their communities. To realise this, Rabobank has developed an 

extensive range of services for both corporate and private customers . Measured by total 

assets, Rabobank is the second largest bank in the Netherlands. Measured by market share, it 

is the largest on the domestic market. Internationally, it is one of the 40 largest banks in the 

world. 

The organisation concept gives some attributes for the organisation in particularly. The 

Rabobank does not have stockholders but has members which are the owners of the bank. The 

members of the Rabobank Nederland are the general managers of the local Dutch Rabobanks. 

The organisation structure is given in figure I. 

Rabobank 
International 

Local Rabobanks 
General meeting of the CEO of the local 

Rabobanks 

Board of s:upervisors 

Board of control 

General Management 

Group of departments focused on the 
Rabobanks in Holland 

Figure 1: Organisation structure 

Interpol is Other co-operate 
organisations 
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The members of a local bank are important customers of the local bank. Every local bank has 

his own policy about the management. Rabobank Nederland gives general advises to the local 

banks, information serv ices, product development and gives a general policy to the local 

banks. The project group Rabobank Accent is a part of the group of departments focused on 

the Rabobanks in Holland. The practical traineeship was partly supervised by the 

projectgroup and partly supervised by the information department of Rabobank Nederland. 

They formulated the assignment for the traineeship as following : 

Analyse the demand of information and formulate the process of Rabobank Accent. 

Make a design of the preferred information system which take care of continuing of 

the processes of Rabobank Accent 

The assignment has been done by the following six steps: 

I . Describe the Rabobank Accent program and investigate the current information 

systems which could be important for the project. 

2. Analyse the current processes of Rabobank Accent at the local pilot banks. 

3. Make a design of the preferred processes of Rabobank Accent for all the local 

banks. 

4. Analyse the demand of information during the processes of Rabobank Accent. 

5. Make a proposal of an information system for Rabobank Accent. 

6. Give advises for the long term focused on the information system of Rabobank 

Accent. 

Rabobank Accent 
Loyalty programs take care of a stepwise relationship building. There are several kind of 

loyalty programs. One of the oldest kind of loyalty program are financial loyalty programs 

like Air-miles and other programs were customers are collecting point for other products by 

buying products. Other kind of loyalty program is to sell several products as one combined 

product. 

A good loyalty program creates a win/win situation. There have been benefits for the seller as 

for the buyer. The goals are different. The seller want a relation to get loyal customers which 

buy always from the seller. The customer wants a good treatment and want be recognise by 

the seller. Loyalty programs can be a excellent marketing tool in an environment with a 

product without a typical brand recognising (for example: gasoline and coffee). 

Rabobank Nederland 



The market of the banks is also a market with such identify problem . But the problem is not 

the different in kind of products . The problem is the identify of the different kind of banks. 

Customers make no choice in banks . In Holland customers has several bank-accounts at 

several banks. It is a big benefit for a bank that customers make a choice between the several 

banks. The customers have also several benefits when they make the choice. 

Blad vi 

The banks are trying to make their customers loyal to them. There are several kind of loyalty 

programs developed by the banks during the last years. The Rabobank makes its choice for a 

special kind of loyalty program . The relationship with a customer is a very important attribute 

of the program. The most important attributes of the loyalty program, which is called 

Rabobank Accent, are: 

• The program is important for the relationship between the bank and the customer. 

• The program gives a recognition to the customer every time. 

• The program gives a view how important the relationship is for the bank to the 

customer. 

• The client is very important for the bank. 

• The client gets the full attention of the bank. 

• The program has its orientation to the bP.st 20% of the existing customers. 

The program will be managed by Rabobank Nederland and by a local bank. Rabobank 

Nederland organises the national activities for the customers and the local bank organises 

some local activities like cheap dinners, concert tickets and some local lectures about 

financial matters. The organisation of activities can be done by the several departments of a 

local bank. 

To make good relations it is important to have a information system for it. The Rabobank has 

a system with very high quality norms for the operational processes. The systems are for 

about 95% central oriented with a partly copy of the system for every local bank. There was 

not a special system to help making relations with a customer at the beginning of this 

research. 

The process of Rabobank Accent 
After making an analyse of the processes at the three pilot banks, it is clear to see there are 

three main-processes, they are: 

• To recruit new members of the Rabobank Accent program 

• To organise activities for the members 

• To control the program continue. 

Rabobank Nederland 
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Interaction between the processes __. 

To Recruit - To Organise -

l 1 
To Control 

Figure 2: The main-process ofRabobank Accent 

The processes at the three local banks are different to each other. After the analyse, it was 

possible to make a general process flow for every process meaning for the other local banks. 

By defining the processes it is possible to make an information analyse for the processes . The 

processes are presented in the figures below by using a specific kind of diagram used by the 

Rabobank. 

start 

Procus 

Program
manager 

Cli~nt 

Commercial 
service 

Call center or 
commercial 
service 

Advisors 

Ask Making a 
mailing __.. participants __.. 

Input 
participants 

set up give permission for 
selection-criteriums sending 

select 

input IS 

asking for coming 
to the bank 

participant 
1nput/S 

checking getting giving the present 
data 's 

Figure 3: To recruite 

end 
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Commercial 
service 

Program-team 
Rabobank 
Accent 

Advisors 

projectgroup 
Activity 

definition about ~ 
the mailinggroup 

check the 
other actions 
with this one 

set up a 
selection 

select 
participants 

he want? 

Contact 
with the ___.. 

Organise 
activity+ 
feed-back mailinggroep 

ask why not' 

inscribe participants 

enqu~te 
participant 

Figure 4: To organise 
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end 

The process "to control Rabobank Accent" exists several subprocesses, they are: 

I 

• To recognise the member of Rabobank Accent at the front-desk . 

• To recognise the member of Rabobank Accent during an appointment with a 

financial adviser. 

• To clean up the list of members ofRabobank Accent. 

• To give an idea card to the members (see figure below) 

start 

Advisors 

Commercial 
service 

Program
manager 

Give and get the 
idea card 

give the card to the 
o""'1tsk to mt it in. 

get the card back 

Treat the idea and thank 
the client for giving the idea 

work out the idea 

thank the client for 
giving the idea 

end 

1-'iiiiii- liiiiiiliiiiiiiiiiii"'iii"'_iiiiiii ________ __________ - ______ ;;;-_-___ _____ ___ iiiliiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiii"iii"_iii_iii"iii"iiii"iiiiii"iiii-iiii' -- · ""iiii _ ___ iiiiioi' -- · -- · -----..... 

Figure 5: To control (Idea card) 
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The information analysis 
Before the beginning of the information analysis it is necessary to make up the control model 

for the total program. The model which is used is the model ofNielen (see figure 5.1) 

mentioned in [Bemelmans]. The model is not completed in this case. It is necessarily to add a 

part called "advise part" (see figure 5.2) which is presented as Rabobank Nederland in this 

case . In this model it is possible to recognise eleven information relations. From this model it 

is possible to make the information analyse. The conclusion of this analyse is the entity

diagram in the figure below. 

This model consists three kind of information demands, they are: 

• Information meaning for following a customer, which consist: 

• The interests of the customer, divide in several groups. 

• Historical indicators. 

• List of activities to which the customer was participant. 

• Information about the activities. 

• Information for communicate with the customers. 

. . . - - - - - - i 
i 

~ 
I I I l 

List of participants of Participant I I I Laura-Data I 
l 

an activity +--
I 

I - - - - . - . - . 
l ~ --

i 
-- JL 

Activity Interests of a I/ History 

I participant " 
' -- (J 

i J~ _,_ 
% 

I 
Selection definition I Interests 

I 

-- i 

I J~ 

Interests for selection ~ ' 

Figure 6: Entity diagram 
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Design of an information system 
Because Rabobank Accent will be started national during September of 1997 there has been 

an information system to regulate the processes. This means a very quickly building process 

of a system . That 's the reason that it is not possible to build a system at a central platform . 

The choice is to make a local system for each bank. [t is even better to make the choice local, 

because of the local part of Rabobank Accent. 

A good tool to make a system is by using Microsoft Access. [t makes possible to create 

quickly a small system that works in the MS Windows environment. The system consists four 

parts, they are: 

Customer dossier; 

[n this file specific data ' s of the customer are collected which are needed to make a 

good personal relationship by the bank. The specifications are : 

• An overview about the customer with his interests. 

• To manage the data' s of the file . 

• Historical overview of some important indicators. 

• To manage the participation of the customer to some activities of 

Rabobank Accent. 

Activity dossier; 

[n this file specific data's related to the activities of Rabobank Accent are collected. 

The specifications are: 

• To generate a list of the activities with its participants. 

• To generate a feedback of an activity. 

Selection dossier; 

[n this file it is possible to generate a list with customers with common interests. The 

specifications are: 

• To generate a list of names of the customers. 

• To generate selections. 

• To give output for the marketing-system of the bank. 

Bank dossier; 

This file is situated at the central bank (Rabobank Nederland). lt gives an overview of 

the totals of interests and activities of one bank or of the totals of the banks together. 

For an impression of the system see appendix G. 

Rabobank Nederland 
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Advises for the future 
Because Rabobank Accent is a program meaning for several years it is necessary to build a 

system for the long term after finishing this short term system . After research I define the 

following conclusions and advises. In short list they are: 

• Take care of the implementation of the MS Access program . The system is 

meaning for the financial advisor, program-manager and the internal service 

department. 

• Try to improve the communication possibilities between a local bank and 

Rabobank Nederland and between the several offices of a local bank. 

• Do prefer a local information system instead of a central system for Rabobank 

Accent. 

• Evaluate the system after several months of working. 

• Put the MS-Access program between the other systems. 

• Take care of the list of interests. 

Rabobank Nederland 
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1. Beschrijving van de Rabobank-organisatie 

1. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de structuur van de Rabobank-organisatie beschreven . Ook wordt de 

ontstaansgeschiedenis van de organisatie en de plaats van de bank in de maatschappij 

beschreven . 

1.2 De Rabobank-organisatie 

De ontstaansgeschiedenis van de Rabobank-organisatie begint in het jaar 1896 toen de eerste 

lokale cooperatieve Raiffeisen- en de Boerenleenbanken ontstonden. Toen al was er behoefte 

om samen te werken en zo ontstonden in 1898 de Cooperatieve Centrale Raiffeisenbank te 

Utrecht en de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. 

Na de tweede wereldoorlog groeiden de bankdiensten snel, mede doordat de salarissen in het 

vervolg via de bank werden uitbetaald en niet meer contant door middel van een loonzakje. In 

1972 fuseerden de twee centrale banken tot een organisatie met de naam Cooperatieve 

Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A .. De centrale organisatie kreeg vervolgens de naam: 

Rabobank Nederland. 

De Rabobank-organisatie bestaat op dit moment uit ruim 510 zelfstandige lokale Rabobanken 

( 1854 kantoren), de overkoepelende cooperatie Rabobank Nederland en een aantal gelieerde 

instellingen, zoals Interpolis (verzekeringen), De Lage Landen (leasing en factoring), Nedship 

Bank (scheepsfinanciering) en Gilde (participaties). 

Uitgedrukt in balanstotaal (meer dan 331 miljard) is de Rabobank-organisatie de tweede bank 

in Nederland . In marktaandelen is zij de grootste op de binnenlandse markt. Internationaal 

behoort zij tot de 40 grootste banken ter wereld. In de volgende marktaandelen komt de 

krachtige positie op de Nederlandse markt duidelijk naar voren. 

• In de agrarische sector neemt de Rabobank nagenoeg 90% van de behoefte aan 

bancaire kredietverlening voor haar rekening. 

• Van de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf bankiert 40% bij de 

Rabobank. 

• Bij de grote ondernemingen is dit marktaandeel 15%. 

• In de particuliere spaarsector is sprake van een marktaandeel van ruim 35%. 

• Het aandeel in de markt voor woninghypotheken bedraagt ruim 25%. 

• Voorts wordt ruim eenderde van het totale Nederlandse betalingsverkeer door de 

Rabobank verzorgd. 
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De Rabobank beschikt over een internationaal netwerk van 87 vestigingen in 32 landen, 

waarvan 33 kantoren in twaalf Europese landen . Als internationale bank heeft de Rabobank 

ook een mondiale strategie. Deze strategie sluit aan bij de meer dan 90-jarige expertise van de 

bank in het Nederlandse agrarische bedrijfsleven . Op basis daarvan specialiseert de Rabobank 

zich wereldwijd, vanuit haar internationale vestigingen in de financiering van de 

internationale agri- en voedingsmiddelenindustrie, alsmede de internationale handel in 

agrarische grondstoffen. 

In tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse bankorganisaties heeft de Rabobank

organisatie een cooperatieve rechtsvorm. Dit geldt zowel voor de ruim 510 lokale banken als 

voor de centrale bank. Door deze rechtsvorm heeft de Rabobank enkele afwijkende 

kenmerken ten opzichte van de banken met een andere rechtsvorm . De belangrijkste 

kenmerken van de Rabobank-organisatie zijn: 

• De doelstelling van de lokale banken bestaat uit twee doelen namelijk: 

• "Met de best mogelijke financiele dienstverlening tegen zo scherp 

mogelijke tarieven de ambities van leden en klanten helpen realiseren." 

• "Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap." 

• Zowel bij Rabobank Nederland als bij de lokale banken vindt er minimaal een keer 

per jaar een algemene ledenvergadering plaats, waarin een oordeel wordt 

uitgesproken over het gevoerde en te voeren beleid. Iedere lokale bank bepaalt 

zelfstandig haar beleid. Een lokale bank is slechts verantwoording verschuldigd aan 

haar eigen leden. 

• Het werkgebied van de lokale bank is beperkt tot de plaatselijke omgeving. Hierdoor 

is de bank in staat persoonlijke dienstverlening te verschaffen. 

1.2.1 Rabobank Nederland 

Rabobank Nederland is een cooperatieve vereniging met aandelen. Deze aandelen zijn in 

bezit van de lokale banken. Het aantal aandelen dat een lokale bank bezit is afhankelijk van 

het balanstotaal van de desbetreff ende bank. 

De doelstelling van Rabobank Nederland is het behartigen van de belangen van de leden. In 

de praktijk wordt deze doelstelling vertaald in een aantal specifieke taken, te weten: 

• Het beheren en rendabel maken van gelden, die door de lokale banken bij Rabobank 

Nederland zijn gedeponeerd. 

• Het vaststellen van algemene beleidsregels voor de leden, met name ten aanzien van 

de liquiditeit en solvabiliteit. Het toezicht hierop is door De Nederlandsche Bank 
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gedelegeerd aan Rabobank Nederland . 

• Het behartigen van de belangen van de organisatie bij de overheid en het bedrijfsleven. 

• Het verlenen van diensten aan de lokale banken, die bevorderlijk zijn voor de 

instandhouding en ontwikkeling van deze banken (advisering, gegevensverwerking, 

verstrekken van hulpmiddelen en marketinginstrumenten). 

De organisatiestructuur van Rabobank Nederland is weergegeven in figuur 1.1. De algemene 

leiding is in handen van de Raad van Beheer en de Hoofddirectie. De Raad van Toezicht en 

de Raad van Beheer worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering van de lokale 

banken. 

Raad van: Toezicht 

Raad van Beheer 

I Hoofddirectie I 

I 
I I I I 

Rabobank 

11 

Aandachtsgebied Aangesloten Banken I Verzekeringsbedrijfl I Ondersteunende 

i 

International Eenheden 

HWerkgebied Aangesloten Banken 

- Segment Clienten Advies 

- Segment Eigen Huis 

- Segment Financieel Advies 

- Segment Bedrijven Advies 

- Segment Relatiebeheer 

- Informatisering Aangesl. Banken 

- Projecten Aangesloten Banken 

HKredietri sico-mgt Aangesl. Banken 

HBetalingsverkeer 

HCentrale Thesaurie 

LjRegiokantoren 

figuur 1.1 : Org_anisatiestructuur van Rabobank Nederland B.A. 

Binnen Rabobank Nederland wordt vervolgens onderscheid gemaakt in vier 

aandachtsgebieden. Een van deze aandachtsgebieden is "Aandachtsgebied Aangesloten 

Banken" (AAB). Dit aandachtsgebied bestaat vervolgens weer uit vijf onderdelen, waarbij in 

het kader van <lit afstudeerproject het onderdeel Werkgebied Aangesloten Banken (WAB) de 

Rabobank Nederland 



~ Blad4 

belangrijkste is . Binnen het W AB zijn vijf segmenten gepositioneerd en de eenheden 

Informatisering Aangesloten Banken (IAB) en Projecten Aangesloten Banken (PAB). Elk 

segment is gericht op een bepaalde doelgroep in de markt, die zij bewerkt door middel van 

commerciele activiteiten. De onderscheiden segmenten zijn: Clienten Advies, Financieel 

Advies, Eigen Huis, Relatiebeheer en Bedrijven Advies. De organisatiestructuur van elk 

segment bestaat weer uit de afdelingen: "Marktbewerking en verkoopondersteuning" 

(MBVO) en "Marktbewerking en productontwikkeling" (MAPO). De projectgroep 

"Rabobank Accent" is gepositioneerd naast de segmenten en valt direct onder directie W AB . 

1.2.2 De organisatie van een lokale bank 

De structuur zoals weergegeven in figuur 1.2 is een algemene structuur voor een lokale bank. 

Tussen de banken onderling bestaan echter verschillen in structuur. De verenigingsstructuur 

lij kt sterk op die van Rabobank Nederland, echter de organisatiestructuur is anders. Binnen 

een lokale bank vindt men weliswaar de segmenten in de structuur terug. De andere 

onderdelen, zoals betalingsverkeer zijn echter niet in deze structuur opgenomen. Ook 

verschilt de structuur tussen de banken onderling. Dit is afhankelijk van de vraag hoe groot 

een lokale bank is. Voomamelijk bij kleine banken zijn vaak enkele segmenten 

samengevoegd. 

De functie van de directie ligt vaak op het vlak van de beleidsvoorbereiding en het leiding 

geven aan alle werkzaamheden van de bank. Het bestuur moet akkoord zijn met het 

beleidsplan en geeft de directie volmacht om het uit te voeren . De directie is verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. Het Bestuur en de Raad van Toezicht worden door de Algemene 

Leden Vergadering gekozen. Daamaast zijn vaak de inteme controlewerkzaamheden door de 

directie gede legeerd naar de afdelingshoofden. 

Alg. Leden Verg. 

Raad van Toezicht 

I Bestuur I 
I 

I Directie I 
~ Bedrijfsvoering I 

I I I I 

Clienten Financieel Bedrijven Relatie- Eigen Huis 
Advies Advies Advies beheer 

figuur 1.2: Een algemene organisatiestructuur van een lokale bank. 
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2. Beschrijving van Rabobank Accent 

2. 1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt Rabobank Accent beschreven. Naast Rabobank Accent wordt ook de 

infrastructuur van de informatievoorziening bij de Rabobank-organisatie met betrekking tot 

Rabobank Accent beschreven. 

2.2 Loyaliteitsprogramma's in het algemeen 

Loyaliteitsprogramma' s zorgen voor een gefaseerde relatie-opbouw. Eerst worden vaste 

clienten geworven uit de totale groep van vaste clienten. Van deze vaste clienten is het de 

bedoeling dat ze trouw worden aan de onderneming en tenslotte ook loyaal worden aan de 

onderneming. In marketingjargon heten dit soort programma' s relatiemarketingprogramma' s. 

Loyaliteitsprogramma's komen voor in allerlei vormen. Zo is een van de oudste vormen in 

Nederland het sparen van zegeltjes om producten of om korting op producten te krijgen. Een 

andere vorm is pakkettering, waarbij verschillende producten als een pakket aan de client 

worden aangeboden met een totaalprijs, waarbij het bestede bedrag per aankoop lager is dan 

losse verkoop van producten . 

Een goed loyaliteitsprogramma creeert een win/win-situatie, namelijk voor degene die het 

programma organiseert en degene die meedoet aan het programma. Zo is het de bedoeling dat 

zowel de client als de organisator er op vooruit gaan en daarbij liefst met zo min mogelijk 
. . 
mspannmgen. 

De doelen voor beide partijen zijn verschillend. Zo zal de organisator tot doel hebben zoveel 

mogelijk loyale clienten te verkrijgen in z ' n bestand om zo meer producten te kunnen 

verkopen. De client zal proberen via het systeem zoveel mogelijk profijt te krijgen van de 

onderneming. Deze kunnen onder andere zijn: korting verkrijgen op toekomstige aankopen of 

het verkrijgen van producten die normaal niet te verkrijgen zijn. Loyaliteitsprogramma' s 

kunnen uitermate effectief en rendabel zijn in een omgeving waar het product niet echt 

onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. Als voorbeeld is te noemen de 

oliemaatschappijen, maar ook supermarkten en producenten van levensmiddelen zoals 

producenten van koffie. 

2.3 Rabobank Accent 

Ook banken kampen met het probleem van onderlinge identificeerbaarheid van producten. 

Echter hier is niet sprake van gelijke producten maar meer de tendens van spreiding van de 

hechte binding van de client over verschillende banken. Voor de bank maar ook voor de client 

heeft het voordelen als een client zijn financiele zaken onderbrengt bij een bank. Hierdoor kan 

een synergie ontstaan tussen de verschillende producten. 
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Een bank kan veel beter zijn doelgroep atbakenen en beter haar dienstverlening richten op 

haar clienten. Hierdoor wordt een client, die loyaal is en dus meerdere producten afneemt, 

ook veel rendabeler. 

Voor de client zou het, naast het kleine financieel voordeel, ook beter zijn als men bij een 

bank al z ' n financiele zaken laat afuandelen, omdat de producten van een bank vaak beter op 

elkaar afgestemd zijn en daardoor goedkoper en kwalitatief beter kunnen zijn, als men de 

producten afneemt als een pakket en dat op een lange termijn basis. De client verstevigt ook 

z'n onderhandelingspositie ten opzichte van de bank kan hiermee een grotere invloed 

uitoefenen op de bank. 

De laatste jaren vinden bij de banken dan ook ontwikkelingen plaats om de client loyaal te 

maken . Zo zijn er spaarsystemen en pakketteringprogramma's ontwikkeld. Deze 

programma' s proberen in te spelen op de "hebzucht" en "de angst om een voordeeltje mis te 

lopen" bij de client. Dit soort programma's hoort thuis in het rijtje van financiele 

loyaliteitsprogramma' s. Deze programma' s zijn uitermate geschikt om producten in een 

snelle omgeving, waarbij structureel geen of weinig klantenbinding is, te kunnen 

onderscheiden, om zo gemakkelijker die producten te kunnen verkopen . 

Dit type "financiele loyaliteitsprogramma's" is echter minder geschikt in een situatie waarbij 

klantenbinding en persoonlijke dienstverlening een belangrijke rol speelt. In dit soort situaties 

is het beter om meer op langere termijn een goede relatie te krijgen met een client, hier wordt 

de producent of dienstverlener beter (h)erkend door de client. Daarbij is het belangrijk om 

met een regelmaat een client te benaderen en alleen bij clienten waarbij deze extra aandacht 

ook daadwerkelijk terugverdiend kan worden. [O'Brien & Jones][Butscher][Molenaar] 

Bij de Rabobank is gekozen voor een structureel loyaliteitsprogramma in de vorm van een 

service- en activiteitenprogramma. Dit programma, dat de naam Rabobank Accent draagt, is 

gericht op de trouwe bestaande clientenkring van de Rabobank. Het programma heeft de 

volgende specifieke kenmerken: 

• Het programma moet zowel bij de bank als bij de client sterk beleefd worden . 

• Het programma moet continu erkenning geven aan een loyale client. 

• Het programma moet weergeven dat het voor de bank van groot belang is om een 

goede relatie te hebben met haar clienten. 

• De client moet centraal staan en zijn bancaire behoefte moet bevredigd worden . 

• De client moet door middel van dit programma optimale aandacht krijgen als 

individu. 
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Rabobank Accent is bedoeld voor de trouwe particulieren (zie figuur 2.1). Daarnaast kan een 

lokale bank eigen aanvullende eisen stellen om deelnemers te selecteren voor Rabobank 

Accent. Zo kunnen eisen gesteld worden aan de maandelijkse voeding op de rekeningen en/of 

het aantal reeds afgenomen producten . Deze aanvullende selectie-stap bij de Iokale bank komt 

voort uit het gegeven dat elke lokale bank autonoom is en zelf het beleid ten aanzien van het 

programma mag bepalen. Nadat de client positief heeft gereageerd op de uitnodiging wordt 

hij/zij deelnemer van Rabobank Accent. Als deelnemer van Rabobank Accent krijgt de 

deelnemer het volgende: 

• Ongeveer vier keer per jaar de Rabobank Accent nieuwsbrief met aanbiedingen en 

uitnodigingen voor activiteiten, zowel op landelijk niveau als op lokaal niveau; 

• Financieel voordeel bij enkele producten van de Rabobank; 

• Een persoonlijker V.I.P.-benadering van de Rabobank door meer service bij de 

advisering van financiele zaken; 

• Eerder dan niet-deelnemers ge"informeerd worden over nieuwe producten en 

diensten van de Rabobank; 

• Een presentje van de bank bij inschrijving. 

Een client kan deelnemer worden van Rabobank Accent als men voldoet aan de eisen die de 

(lokale) bank stelt. Ook kan een deelnemer altijd zijn deelnemerschap beeindigen, indien men 

dat wenst. Het programma wordt zowel op centraal als op lokaal niveau binnen de bank 

geregeld. Rabobank Nederland regelt de Iandelijke activiteiten omtrent Rabobank Accent en 

elke Iokale bank geeft aan het programma een aanvullende lokale invulling. Deze invulling 
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kan varieren van bancair getinte zaken, zoals lezingen omtrent belastingaangifte en 

vermogensbeheer, tot andere niet-bancaire activiteiten waarbij de Rabobank een rol speelt. 

Deze niet bancaire activiteiten kunnen activiteiten zijn waarbij de Rabobank in de rol van 

sponsor optreedt zoals bij concertuitvoeringen of het sponsoren van lokale tentoonstellingen. 

Door het lokaal getinte programma wordt het totale programma veel persoonlijker. 

2.4 Plaats van Rabobank Accent binnen de organisatie 

Binnen Rabobank Accent is onderscheid te maken tussen een centraal dee! en een lokaal deel. 

De opzet van Rabobank Accent is uitgegaan vanuit een lokaal programma met enige 

aanvullingen vanuit Rabobank Nederland . Met name de lokale invulling is een van de sterke 

punten van Rabobank Accent. 

2.4.1 Centrale organisatie 

Zoals in het voorgaande al is vermeld, valt alles wat te maken heeft met de behoefte van de 

client onder verantwoordelijkheid van vijf segmenten. Deze vijf segmenten bestrijken ieder 

een deel van de totale markt. Deze opdeling is gemaakt vanuit het behoeftepatroon van de 

client. Elk segment bestrijkt een clientengroep met een specifiek behoeftepatroon. 

In de bedrijvenmarkt bepalen schaalgrootte en complexiteit in belangrijke mate de behoefte 

aan zakelijke diensten en producten. Op grond daarvan is de zakelijke markt min of meer in te 

delen in een segment voor kleinere ("Bedrijven Advies") en een segment voor grotere 

bedrijven ("Relatiebeheer"), die elk om een eigen bedieningsconcept vragen . 

In de particulieren markt hebben de twee segmenten die voor de grootste volumes zorgen 

betrekking op financiele basisbehoeften ("Clienten Advies" (CA)) en alle vraagstukken in 

relatie tot de eigen woning (" Eigen Huis" (EH)). 

Het vijfde segment, "Financieel Advies" (FA), heeft betrekking op zowel de 

particulierenmarkt als de bedrijvenmarkt. De doelgroep bestaat uit vermogende particulieren 

en zakelijke relaties, zoals directeur-eigenaren van bedrijven en vrije beroepsoefenaars. Deze 

clienten hebben behoefte aan hoogwaardig financieel advies en maatwerk, bijvoorbeeld op 

het gebied van toekomstvoorzieningen en vermogensplanning. 

De ontwikkeling van Rabobank Accent vindt plaats onder directe verantwoordelijkheid van 

WAB. Rabobank Accent is niet in een van de bovenstaande segmenten geplaatst, maar maakt 

wel gebruik van de kennis die zich bevindt in de segmenten. De operationele taken van 

Rabobank Accent worden uitgevoerd door het programmabureau Rabobank Accent. 

2.4.2 Lokale organisatie 

Zoals eerder is aangegeven is de segmentering in vijf segmenten ook doorgevoerd op lokaal 

niveau. Voor Rabobank Accent is de plaats binnen de lokale organisatie verschillend per 

bank. Een bank kan zelf beslissen in welk segment het programma de nadruk zal krijgen . Een 
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bank kan bijvoorbeeld besluiten dat men FA-client dient te zijn wil men toegelaten warden tot 

het programma. De organisatie zal dan bij het segment FA liggen . Door de verschillende 

benaderingswijze van het programma door de lokale banken is de plaats van het programma 

binnen de lokale organisatie moeilijk te bepalen . Yanuit Rabobank Nederland wordt een 

voorkeur gegeven aan een projectgroep met personeel van FA en personeel van CA onder 

leiding van een programma-manager. Dit is verstandig omdat de client het gevoel moet 

hebben dat het programma door de hele bank wordt gedragen . Tijdens de testfase is gebleken 

dat als maar een segment verantwoordelijk is, de andere segmenten geen 

verantwoordelijkheid zullen voelen . Echter, elke bank kan zelf z ' n structuur bepalen en er zal 

dus ook geen eenduidig beleid zijn op lokaal niveau. Dit maakt het voor een toekomstige 

informatiseringstoepassing extra ingewikkeld, omdat elke bank zijn processen met betrekking 

tot Rabobank Accent op een andere manier zal gaan organiseren. Om het proces bij de lokale 

banken enigszins te standaardiseren zullen vanuit Rabobank Nederland duidelijke suggesties 

warden gegeven omtrent de opzet van de lokale organisatie. 

2.5 lnformatiesystemen die betrekking hebben op Rabobank Accent 

De Rabobank-organisatie heeft de beschikking over een uitgebreide infrastructuur van 

informatiesystemen die de processen binnen de Rabobank-organisatie ondersteunen. Elk 

segment heeft een beleid ten aanzien van informatievoorzieningen en dus ook z ' n eigen 

toepassingen . Er zijn echter ook segment overschrijdende toepassingen . Binnen deze 

infrastructuur is onderscheid te maken tussen lokale systemen en centrale systemen. Het 

beleid van de Rabobank is dat alle toepassingen ontwikkeld warden door Rabobank 

Nederland. Echter doordat lokale banken autonoom zijn kunnen ze ook zelf toepassingen 

laten ontwikkelen als ze dat willen. Over het algemeen warden alle gegevens over clienten 

bijgehouden in centrale en lokale databanken. Op centraal niveau warden de meeste gegevens 

bijgehouden (ongeveer 95%). Dagelijks vindt er een uitwisseling plaats van nieuwe gegevens 

van lokale naar centrale databestanden. Daarnaast vindt er maandelijks een synchronisatie van 

de databanken plaats, waarbij een kopie van de centrale gegevens in de lokale databanken 

warden ingevoerd . Er warden ook gegevens uitsluitend bijgehouden in lokale databanken 

(ongeveer 5%). Lokale gegevens over clienten kunnen bancaire gegevens zijn, die betrekking 

hebben op lokale producten. Zogenaamde zachte gegevens warden op dit moment op lokaal 

niveau bijgehouden. Zachte gegevens zijn gegevens over clienten, die betrekking hebben op 

interessegebieden van de client, zoals interesse in sport en hobby's maar ook interesses in 

bancaire zaken. Een belangrijke eigenschap is dat deze gegevens moeilijk te onderhouden zijn 

en daardoor minder betrouwbaar dan de vaste gegevens die gemakkelijker onderhoudbaar 

ZIJn . 

2.5.1 lnformatiesystemen op centraal niveau 

Op centraal niveau wordt ongeveer 95% van alle gegevens van clienten geregistreerd. Deze 

gegevens kunnen verdeeld warden in : 
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fig_uur 2.2: Infrastructuur van geg_evensbanken ov centraal niveau 

• Clientgegevens; 

Alie gegevens die direct gekoppeld zijn aan clienten. Deze gegevens bevinden zich in het 

CRAB-systeem (Clienten Registratiesysteem Aangesloten Banken). 

• Productgegevens; 

Gegevens die specifiek zijn bedoeld voor bepaalde producten. Voorbeelden zijn gegevens 

uit de volgende systemen : 

• ARC -> Rekening Courant gegevens; 

• ALN, DLL -> Leningen; 

• ASP -> Spaarbank systeem; 

• RHB -> Rabohypotheekbank; 

• lnterpolis -> verzekeringen. 

• Gegevens van externe bronnen; 

Ook worden gegevens aangekocht, die gebruikt worden voor het zo optimaal mogelijk een 

client te benaderen. 

Naast het beheren van deze databanken zijn er op centraal niveau ook toepassingen 

beschikbaar om op landelijk niveau de markt te kunnen benaderen. Men maakt hierbij gebruik 

van het zogenaamde MOB (Marketing DataBase). Dit is een database waarin veredelingen 

van de bovenstaande databanken geplaatst zijn. Deze veredeling vindt bij de productgegevens 
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meestal via het [GV-systeem plaats ([ntegrale Gegevens Yerzameling). Dit is een systeem 

waarin de gegevens van de productsystemen samengevoegd en verrijkt worden. Deze stap is 

nodig omdat de productsystemen met 100% betrouwbaarheid moeten functioneren en daarom 

niet onnodig be last mogen worden door andere toepassingen . 

Al deze databanken zijn zeer groot. Bijvoorbeeld in het ARC subsysteem worden zo ' n 70 

miljoen transacties per maand geregistreerd en opgeslagen met een historie van anderhalf 

jaar. Ook CRAB is een groot systeem met een grote hoeveelheid aan velden . Door allerlei 

aanpassingen en uitbreidingen binnen dit systeem gedurende de laatste jaren is het punt 

bereikt dat het uitbreiden van CRAB leidt tot een moeilijk onderhoudbaar systeem. Ook is de 

technische structuur van CRAB verouderd. Men is dan ook druk bezig met de ontwikkeling 

van de opvolger: "[ntegraal Klant Beheer" (1KB). Door deze ontwikkeling is een algemene 

stop afgekondigd met betrekking tot eventuele uitbreidingen van CRAB voor het komend 

Jaar. 

2.5.2 lnformatiesystemen op lokaal niveau 

Op lokaal niveau werkt men in twee omgevingen, namelijk: 

Transaktie
toepassingen 

zoals transacties aan 
de balie en 

geldhandelingen 

CRP 

Clientbeeld 

Eigen 
toepassingen 

Andere 
toepassingen 

LAURA-data 

KIK omgeving LAURA omgeving 

figuur 2. 3: De lokale infrastructuur van de Informatiesvstemen 

• KJK-omgeving; 

KIK staat voor "Key to storage Inclusief Kasverkeer" . Hierin worden alle 

balietoepassingen vastgelegd, zoals geldtransacties aan de balie. Dit systeem zorgt voor de 

ondersteuning van de processen die te maken hebben met het geldverkeer bij de banken. 

De omgeving waarin deze toepassingen draaien is een Siemens-Nixdorf systeem. 

• LA URA-omgeving; 

LAURA staat voor "Lokale AUtomatisering RAbobanken. Dit is een modeme omgeving 

waarop een aantal andere toepassingen draaien . Op dit platform bevindt zich een databank 

(LAURA-data) met kopieen van de databanken op centraal niveau, die betrekking hebben 

op de betreffende lokale bank. Deze databank wordt maandelijks gesynchroniseerd met de 

gegevens van de centrale databanken . Ook bevindt zich op dit systeem verschillende 

marktbewerkings- en verkoopondersteunende toepassingen. Enkele voorbeelden zijn 
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"Client Relatiesysteem Particulieren" (CRP), Clientinformatie en ook toepassingen als 

MS-Word en MS-Excel. Dit systeem draait, op een paar toepassingen na, geheel in een 

Microsoft Windows omgeving. 

2.5.3 De samenhang tussen lokale systemen en centrale systemen 

In de volgende figuur wordt de samenhang van de lokale en centrale databanken duidelijk 

gemaakt. 

IGV 4 CRAB 

Centrale databanken 8 

Lokale databanken 1 

KIK 

2 

1, 2 Dagelijks of in kortere perioden warden de transacties die ingevoerd zijn in 

KIK doorgevoerd naar de productsystemen en naar CRAB. 

3 Maandelijks vindt er een synchronisatie plaats tussen IGV en Laura. 

4,5 Zoals beschreven in het voorgaande wordt IGV gevoed vanuit CRAB en de 

productsystemen. 

6 Ook wordt het merendeel van de gegevens, die ingevoerd zijn in KIK ook 

doorgevoerd in Laura. 

7, 8 Via een korte verbinding kan een lokale bank gegevens van een specifieke 

client direct actualiseren als dat nodig blijkt te zijn (RPC-protocol) . 

.figuur 2. 4: De samenhang van de verschillende svstemen 

Blad 12 
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3. Beschrijving van de opdracht 

3. 1 lnleiding 

Hier wordt de vraagstelling beschreven, waaruit de opdracht wordt geformuleerd. Vanuit de 

opdrachtformulering wordt vervolgens het plan van aanpak opgesteld. 

3.2 De aanleiding van de opdracht 

Zoals dat aangegeven is in hoofdstuk 2 is binnen de Nederlandse bankwereld een trend 

ontstaan om clienten meer te binden aan een specifieke bank. De aanleiding tot deze trend is 

de toenemende groei van de verscheidenheid aan producten . Een moderne bank verzorgt 

immers, naast de primaire financiele dienstverlening, ook een grote verscheidenheid aan 

producten als verzekeringen en informatie. Om de rentabiliteit van een vaste client hoog te 

houden is het voor de bank zaak dat deze client zijn bancaire zaken zoveel mogelijk bij een 

bank onderbrengt. Ook voor de client zelf is het een groot voordeel om zijn bancaire zaken 

zoveel mogelijk bij een bank onder te brengen. De producten van een bank zijn op elkaar 

afgestemd en dit biedt voordelen voor de client. 

ABN-AMRO bank en Postbank proberen de binding van een client met een specifieke bank te 

vergroten door het ontwikkelen van marketingtools zoals: Air-miles (spaarsysteem) en het 

zogenaamde PostbankPlus pakket (pakkettering). Ook de Rabobank heeft het afgelopen jaren 

een eigen loyaliteitsprogramma ontwikkeld . Dit programma heeft de naam " Rabobank 

Accent" gekregen . 

Omdat bij de Rabobank het persoonlijke element bij het benaderen van de client een 

belangrijke rol speelt, heeft de Rabobank gekozen voor een variant waarbij de persoonlijke 

(h)erkenning van een vaste client een grote rot speelt. Dit marketingconcept houdt in dat de 

Rabobank bij een groep topclienten (top 20% van de particulieren) zich meer presenteert en 

meer ondersteuning geeft dan dat normaal het geval is. Het is gebleken dat de persoonlijke 

benadering in combinatie met een uitgebreider pakket van dienstverlening grote voordelen 

heeft, zowel voor de bank als bij de client. De bedoeling is dat de (vaste) client de Rabobank 

meer gaat zien als zijn bank en daardoor in de toekomst meer diensten van de Rabobank zal 

afnemen . Aangezien deze manier van dienstverlening een kostbare zaak is, is het voor de 

bank van groot belang om de groep clienten af te bakenen waarbij de rentabiliteit voldoende 

groot is . 

De ontwikkeling van Rabobank Accent kan men splitsen in een extern gericht deel (o .a. 

marketing en productdefiniering) en een intern gericht deel (o.a. opmaken van procedures, 

een ondersteunend informatiesysteem ontwikkelen en verantwoordelijkheidsgebieden 

afbakenen) . 

Bij de ontwikkeling van beide onderdelen zijn verschillende banken van de Rabobank

organisatie betrokken. Het externe deel is reeds in een testfase en wordt getest bij drie 
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Rabobanken t.w.: Veldhoven, Nijkerk en Maashorst. Het interne dee! bevindt zich nag steeds 

in een ontwikkelingsfase . 

Elke pilotbank heeft op dit moment een eigen invulling gegeven aan het interne dee! om de 

processen gedurende de testfase te kunnen beheersen. Zo maakt Rabobank Veldhoven gebruik 

van een eigen informatiesysteem waarmee de informatievoorziening van het Rabobank 

Accent programma op kleine schaal beheerst kan warden (EIS '92). De koppeling tussen het 

bestaande systeem binnen de Rabobank en EIS ' 92 is echter niet optimaal. Hierdoor is het niet 

mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier te werken met EIS'92 . Oak een procesmodel 

waarin het proces van de informatievoorziening staat beschreven is nog niet ontworpen. Men 

verwacht dan ook problemen bij de landelijke invoering op grate schaal van Rabobank 

Accent als het informatiesysteem niet goed ontworpen en beschreven is op dat moment. Oak 

biedt de oplossing bij Rabobank Veldhoven niet de mogelijkheid om het Rabobank Accent 

programma op centraal niveau te beheersen. Op termijn is daar behoefte aan . · 

3.3 Probleemstelling 

Naar aanleiding van wat in paragraaf 3.2 beschreven is, is vanuit Rabobank Nederland een 

vraagstelling geformuleerd. Deze vraagstelling bestaat uit twee delen en is als volgt: 

• Analyse; 

Breng systematisch in kaart aan welke randvoorwaarden en eisen voldaan moet 

zijn/worden in het kader van de organisatiebrede introductie van het service- en 

activiteiten programma Rabobank Accent op de navolgende terreinen: 

• Clientherkenning en selectiemethodiek potentiele deelnemers. 

• Structuur en inhoud managementinformatievoorziening op centraal en 

lokaal niveau . 

• Structuur en inhoud client managementinformatie op lokaal niveau. 

• Opzet en inhoud effectmeting kwantitatief/financieel op centraal en lokaal 

mveau. 

Bij de uitwerking van het een en ander moet men uiteraard rekening houden met IT

voornemens als vastgelegd in het concept-informatieplan Clienten Advies en de 

bestaande informatiseringsinfrastructuur van de Rabobank-organisatie. Tevens is van 

belang dat gekeken wordt naar mogelijke scenario ' s voor een adequate administratieve 

organisatie op centraal en lokaal niveau, alsmede naar de consequenties van het 

programma voor het lokaal niveau. 

Het zwaartepunt ligt bij het gedetailleerd in kaart brengen van de gewenste 

informatiseringstoepassingen, die moeten waarborgen dat het lokale management 

adequaat geYnformeerd is en blijft over de effecten van Rabobank Accent in termen 
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van volumetoename en rentabiliteitsontwikkeling en het gebruik van de geboden 

voorzieningen door de deelnemers. 

• Ontwerp; 

Ontwerp vanuit de gemaakte behoefteninventarisatie een model voor een 

informatiseringstoepassing en lever hiermee een bijdrage aan de implementatie van 

Rabobank Accent op landelijke schaal op het onderdeel processen, systemen en 

organisatie. 

3.4 Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering kan als volgt gedefinieerd worden: 

Analyseer de behoefte aan informatievoorziening en het proces dat behoort bij het 

Rabobank Accent programma. 

Ontwerp vanuit deze analyse een informatiesysteem die tot doe/ heeft een goede 

informatievoorziening ter ondersteuning van de processen van Rabobank Accent te 

zijn. 

Bij deze opdracht gelden de volgende randvoorwaarden: 

• De informatievoorziening is bedoeld voor het ondersteunen van het marketingconcept 

Rabobank Accent. Hierdoor wordt het exteme deel van het totale project als gegeven 

beschouwd. 

• De toepassing moet uiteindelijk passen binnen het informatieplan Clienten Advies en 

binnen het informatieplan Financieel Advies. 

• De toepassing moet uiteindelijk passen binnen de huidige en toekomstige 

infrastructuur van de Rabobank-organisatie (zowel lokaal als centraal). 

• Er dient ook rekening gehouden te worden met een korte (beheersen van Rabobank 

Accent op lokaal niveau) en een lange termijn oplossing (beheersen van Rabobank 

Accent op centraal niveau). 

• Het procesmodel dient volgens de gebruikelijke methode binnen de Rabobank

organisatie te worden ontworpen ( o.a. de ALF A-methode ). 

3.5 Plan van aanpak (3e versieJ 

Het plan van aanpak kan worden opgedeeld in een aantal stappen. Deze stappen zijn als volgt: 

I. Verkennen en beschrijven van het Rabobank Accent programma. 

Wat is het Rabobank Accent programma? Welke onderdelen van de Rabobank

organisatie zijn hierbij betrokken (op zowel centraal als op lokaal niveau)? Welke 

systemen van de Rabobank-organisatie zijn hierbij betrokken ( op zowel centraal als op 

lokaal niveau)? 
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2. Een procesanalyse uitvoeren op de huidige processen bij de drie lokale pilotbanken 

die betrekking hebben op de informatievoorziening bij het Rabobank Accent 

programma. 

Bij deze analyse dient ook rekening te worden gehouden met de vraag welke 

procesonderdelen op centraal niveau plaatsvinden en welke onderdelen op lokaal 

niveau plaatsvinden. Een ander belangrijk punt dat in de analyse verwerkt dient te 

worden, is dat de processen verschillend zijn tussen de lokale banken onderling. 

3. Het ontwerpen van een procesmodel van de processen van Rabobank Accent 

programma met gebruikmaking van de huidige infrastructuur en aanwezige 

toepassingen op het gebied van de informatievoorziening. 

Omdat vanaf maart ' 97 het loyaliteitsprogramma landelijk ingevoerd gaat worden is 

voor deze stap gekozen, deze stap is dus bedoeld als tussenoplossing. De nadruk zal 

hier liggen op het beheersen van het programma op lokaal niveau. 

4. Het uitvoeren van een gegevensanalyse metals uitgangspunt het bovenstaand 

procesmodel. 

Welke behoefte aan informatie is er bij de processen zoals die in de vorige stap 

beschreven zijn? Welke relaties zijn er tussen de verschillende soorten informatie en is 

deze informatie reeds aanwezig binnen de bestaande systemen? 

5. Bouwen aan het informatiesysteem voor de korte termijn oplossing, dat nodig is voor 

het adequaat verschaffen van de benodigde informatievoorziening. 

Het informatiesysteem voor Rabobank Accent moet wel voldoen aan de 

randvoorwaarden die bij de opdrachtformulering gegeven zijn. Het 

ontwikkelingstraject moet dan ook passen binnen het ontwikkelingstraject van alle 

andere systemen en toepassingen die gebruikt worden binnen Clienten Advies en 

Financieel Advies. 

6. Aanbevelingen doen voor verdere ontwikkeling van de informatievoorziening voor 

Rabobank Accent op lange termijn. 

Gezien het feit dat een volledige toepassing voor Rabobank Accent een (anger 

ontwikkelingstraject dan acht maanden nodig heeft, kan na stap vijf begonnen worden 

met een eerste aanzet om een " ideale" toepassing te ontwikkelen. De nadruk zal hier 

liggen hoe de informatievoorziening ingebed kan worden binnen de informatie

infrastructuur van de organisatie. 

In bijlage B wordt op een schematische wijze de uitvoering van het afstudeerproject 

weergegeven . 
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4. Analyse primair proces bij de drie testbanken 

4.1 lnleiding 

Nadat de formule van Rabobank Accent eind 1995 was vastgesteld, werd begin 1996 gestart 

met een pilot samen met drie lokale banken. Deze drie banken zijn : 

• Rabobank Veldhoven; 

Een middelgrote bank met twee bijkantoren. 

• Rabobank Maashorst; 

Een fusiebank met verschillende kantoren gelegen in verschillende kleine 

gemeenten. De bank heeft duidelijk de agrarische sector als doelgroep. 

• Rabobank Nijkerk; 

Rabobank Nijkerk is ook een fusiebank en heeft verschillende kantoren in Nijkerk 

en in de omliggende kleine gemeenten . 

Voor deze drie banken kan men stellen <lat ze open staan voor verbeteringen binnen het 

bankproces en vernieuwende processen niet zullen weren. Ook zijn de 

informatievoorzieningen geactualiseerd volgens het informatiebeleid <lat opgemaakt en 

geadviseerd wordt door Rabobank Nederland. In tabel 4.1 staan enkele gegevens over de test 

weergegeven per bank. 

Tabel 4.1: Kenmerken van de drie pilotbanken 
(volgens de gegevens van medio oktober '96) 

Omschrijving Rabobank 
1 
Rabobank I Rabobank 

Veldhoven : Nijkerk '. Maashorst 

Aantal deelnemers 180 : 600 : 1 70 
type .. ba·~·k--·················· --···· .. ·······----··--··· .. ········ ··i<.'ie.,ri~~·,cicie·igr;ot·s1e"ct"e'iGk··········;·despre·,ci··············· 

gebied; Inwoners werkgebied ! verstedelijkt 

15000<50000. : gebied; 

: lnwoners 

! werkgebied 

: 10000<50000 

;:;:!~;:::~:'.:: 5666 ·· : fo660 : i7500 

'tota.ie .. doe'iiro.ep.~o'iieris··de··············· ·2000························;··i' ooo······ ······ ············;·i100···· .. ·················· 

criteria van Rabobank Accent 

team(ongeveer ter indicatie) 
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Tijdens de pilot is een analyse gemaakt van het Rabobank Accent proces bij deze drie banken . 

Met betrekking tot Rabobank Accent hebben de banken aan het begin van de pilot ieder een 

eigen invulling aan het proces binnen hun eigen organisatie gegeven. Het is daarom 

interessant welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de drie banken. De analyse is 

uitgevoerd in het midden van de testperiode. Bij deze analyse is gebruik gemaakt van twee 

technieken, waarbij een uitvoerig gebruikt wordt in de Technische Bedrijfskunde namelijk de 

maanlandschaps-benadering, hier begint men op een hoog aggregatieniveau en daalt van 

daaruit af naar een lager niveau . Voor het beschrijven van het proces is gebruik gemaakt van 

een techniek die ontwikkeld is binnen de Rabobank-organisatie. Deze techniek draagt de 

naam ALFA (Administratieve organisatie voor Leidinggevende Functionarissen Aangesloten 

banken). ALF A wordt gebruikt bij het beschrijven van primaire processen binnen de banken . 

Het geeft de processtappen weer op een horizontale as en de verantwoordelijkheidsgebieden 

op een verticale as . Verder is het van belang dat de weergave op een eenvoudige manier kan 

worden gepresenteerd. Hierdoor is er een tekortkoming als men ook de technische gegevens 

in het schema wil inpassen. In dit stadium voldoet deze techniek echter. 

4.2 De hoofdprocessen van Rabobank Accent 

Het proces dat behoort bij Rabobank Accent kan men opdelen in drie hoofdprocessen. Deze 

processen zijn autonoom ten opzichte van elkaar. Er vindt echter we! interactie plaats van 

gegevens tussen de drie hoofdprocessen. De hoofdprocessen zijn: 

• Werven van deelnemers voor Rabobank Accent. 

• Organiseren van activiteiten voor Rabobank Accent. 

• Beheersen van Rabobank Accent in de organisatie. 

Interactie tussen de processen = _., 

Werven Organiseren 

l 
~ 

Beheersen 

figuur 4.1: De drie hoo..fprocessen 

ln de volgende paragrafen zullen de hoofdprocessen behandeld worden. 
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4.2.1 Werven van deelnemers voor Rabobank Accent 

~--A-an_m_a_k_e" __ _.H-__ B_e_n_a_d_e_re_n __ _.H~--I-nv_o_e_r_e_n __ _. 

fi_guur 4. 2: Het hoqfdproces "Werven" 

Dit hoofdproces is te verdelen in drie deelprocessen, namelijk: 

• Aanmaken van een mailing met potentiele deelnemers; 

• Benaderen van de potentiele deelnemers; 

• Invoeren van nieuwe deelnemers in het informatiesysteem. 

De processchema' s van de drie pilotbanken zijn opgenomen in bijlage D. De analyse die 

gemaakt is van de werkwijze waarop de drie banken hun deelnemers voor Rabobank Accent 

benaderen komt men de volgende verschillen tegen: 

• Rabobank Veldhoven maakt als enige bank gebruik van een score-model. Clienten 

krijgen voor specifieke afname van producten punten en bij een bepaald aantal punten 

komt een deelnemer in aanmerking komen voor Rabobank Accent. Om de potentiele 

deelnemers te selecteren is het proces aanzienlijk complexer dan zonder een 

scoremodel. De bestaande informatiesystemen bieden geen mogelijkheden om te 

selecteren door middel van een score-model. 

• Rabobank Maashorst heeft uitsluitend F A-clienten benaderd die ook op een 

eenvoudige manier te selecteren zijn met de toepassing CRP. 

• Rabobank Nijkerk valt op door het verschil van benaderen tussen FA-clienten en CA

clienten. FA-clienten worden persoonlijker benaderd dan CA-clienten. Bij Rabobank 

Veldhoven wordt iedereen op een zeer persoonlijke wijze benaderd via een gesprek. 

• Bij Rabobank Veldhoven vindt er nog een extra controle plaats op de mailinglijst in 

verband met een vervuiling van CRAB. 

Tijdens de pilotfase van Rabobank Accent is besloten dat in eerste instantie de F A-clienten in 

aanmerking komen voor Rabobank Accent. Ook adviseert Rabobank Nederland geen score

model te hanteren daar dit moeilijk te hanteren is met de bestaande 

markbewerkingstoepassing CRP en ook niet past binnen de formule van Rabobank Accent. 

Rabobank Accent is immers geen spaarprogramma. 
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Rekening houdend met deze beslissingen is een selectie maken op een eenvoudige manier 

mogelijk met het pakket CRP dat ter beschikking staat van alle lokale banken. Uit de 

verschillende processen bij de drie pilotbanken is een procesbeschijving op te maken die als 

advies kan dienen voor de banken. Het adviesproces is uitgebreid opgezet zodat enige 

accentverlegging per bank binnen het proces mogelijk is. Dit is noodzakelijk omdat gezien de 

organisatiestructuur van de Rabobank een star proces niet aan te bevelen is. Het proces kan 

als volgt weergegeven worden : 

start 

Programma
manager 

Client 

Commerciele 
binnendienst 

Call center of 
commerciele 
binnendienst 

Adviseurs 

Aanmaken 
mailing 

selecteren 

3 

cont1oleren 

tee.stemming geven 
voor verstmen mailing 

Benaderen 
deelnerners __.. 

lnvoeren 
deelnerners 

VTagen om langs 
te /<.omen by de bank 

CA-dien t 

deelnemer 
invoeren IS 

onrvangen afgeven 
gegevens pakket 

einde 

In bijlage E wordt het proces uitgebreid beschreven. Deze beschrijving is ook opgenomen in 

de leidraad van Rabobank Accent voor de lokale banken. 

4.2.2 Organiseren van activiteiten voor Rabobank Accent 

,._ __ o_n_t_w_ik_k_e_le_n __ .... H ... ___ M_a_i_le_n ___ .... H ... ___ 1n_s_c_h_r_ij_v_e_" __ __. 

figuur 4.4: Het hoofdproces Organiseren 

Dit hoofdproces is te verdelen in drie onderdelen, deze zijn: 

• Ontwikkelen van een Rabobank Accent activiteit; 

• Mailen naar de Rabobank Accent deelnemers; 

• Inschrijven van deelnemers voor de desbetreffende activiteit. 
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Bij dit proces ligt niet de nadruk op het organiseren van een specifteke activiteit maar meer op 

het voortraject bij de organisatie van een activiteit. Dit voortraject is redelijk standaard en kan 

dus goed beschreven worden . De organisatie van een activiteit kan verschillend zijn per 

activiteit. Door deze veronderstelling te handhaven is de output van dit proces een lijst met 

deelnemers voor een specifteke activiteit en een feedback van een activiteit. Alie aspecten die 

speciftek zijn voor een bepaalde activiteit worden niet opgenomen in deze beschrijving. De 

processchema's van de pilotbanken zijn opgenomen in bijlage D. 

Omdat Rabobank Maashorst nog geen eenduidig proces omtrent het organiseren van 

activiteiten heeft ontwikkeld, is alleen een analyse uitgevoerd van de processen van Rabobank 

Veldhoven en Nijkerk. 

Het grote verschil tussen de twee banken bij het deel "ontwikkelen" is de samenstelling van 

het Rabobank Accent team. Terwijl bij Rabobank Veldhoven het team uit adviseurs uit de 

segmenten FA en CA bestaat, bestaat het team bij Rabobank Nijkerk uit de managers van de 

segmenten FA, CA, EH en Bedrijven Advies. Bij Rabobank Nijkerk is er ook een rot 

weggelegd voor de segmenten Eigen Huis en Relatiebeheer. Ook maakt men bij Rabobank 

Nijkerk weer een verschil tussen benaderen van de CA-deelnemers en de F A-deelnemers. 

Opmerkelijk is dat een eventuele feedback over een specifteke activiteit niet voorkomt in de 

processen van de verschillende banken, terwijl het proces "ontwikkelen" en het proces 

"organiseren van de activiteit" door verschillende personen wordt uitgevoerd. 

Na discussies bij Rabobank Nederland en de lokale banken is een adviesproces ontwikkeld 

dat enigszins afwijkt van de twee processen bij de lokale banken. De twee processen zijn 

gecombineerd en daarbij zijn twee elementen in het proces toegevoegd. Het eerste element is 

de evaluatie van een activiteit met behulp van een enquete naar de deelnemers. Het tweede 

element is een goede verdeling van de taken binnen het proces. De verdeling is als volgt: 

Adviseur 

Programmateam 

Commerciele binnendienst 

Werkgroep activiteit 

=> controlerende taak 

=> voortgangsbewaking 

=> ondersteunende taak 

=> uitvoerende taak 

Het proces kan als volgt worden weergegeven. 
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Commerciele 
binnendienst 

Programmateam 
Rabobank 

Doelgroep 
definleren 

mailing 
afstemmen 
metandere 
acties 

q:1maken 
.selectie-cdte1ia 

Accent 

Adviseurs 

brainstormen 

Werk,;;_roep 
Activ,teit 

selecteren 
deelnemers 

verstUten 
mailing 

Contact 
metde __... 

doelgroep 

vragen waa,om 
de cli&Jt niet meedoet 

Jnschrijven 
dee{nemers 

Organiseren 
activiteit + 
feed-back 

enquete 
deeinerners 

organiseren 
activiteit 

figuur 4.5: Organiseren van een activiteit. Rabobank Accent 
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einde 

In bijlage E wordt het proces uitgebreid beschreven. Ook deze beschrijving is opgenomen in 

de leidraad van Rabobank Accent voor de lokale banken. 

4.2.3 Beheersen 

Naast de twee bovenstaande processen kan men ook processen onderscheiden, die zorgen dat 

Rabobank Accent bekend wordt binnen de bank en de gewenste uitstraling heeft naar de 

deelnemers. Naast het organiseren van de activiteit is het ook van belang dat de deelnemer 

herkend wordt als een goede client en dat de deelnemer zijn inbreng kan geven op zaken die 

met de bank te maken hebben. Men kan een drietal processen onderscheiden, namelijk: 

Clientencontact aan de balie 
Als een client zich meldt bij de balie dan dient de adviseur na te gaan of de client deelnemer 

is van Rabobank Accent. Een adviseur kan een deelnemer herkennen door op het scherm 

(tabblad: "Overeenkomst") bij de toepassing clienteninformatie te kijken of productcode 33 

ACC aangegeven staat. Als de client deelnemer is van Rabobank Accent, dan dient de 

adviseur het volgende te doen: 

• Kenbaar maken dat men weet dat de client Rabobank Accent deelnemer is. 

• Attenderen op eventuele nieuwe activiteiten, die passen in het Rabobank Accent 

programma. 

• Vragen of alles naar wens is omtrent de relatie met de bank. 
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Clientencontact met de financiele adviseur 

Tijdens een gesprek met de client dient de adviseur te weten of de client een deelnemer is van 

Rabobank Accent. De volgende onderwerpen zouden aan de orde moeten komen : 

• Het controleren van de inventarisatiegegevens. Zijn deze gegevens nog actueel? 

Het is belangrijk voor het proces Rabobank Accent dat deze gegevens zo 

betrouwbaar mogelijk zijn. 

• Attenderen op de geplande activiteiten omtrent Rabobank Accent. 

• Yragen of alles naar wens is omtrent de relatie met de bank. 

• Yerstrekken van de ideeenkaart en het stimuleren om de kaart in te vullen. 

Uitschrijven van deelnemers 

Het is mogelijk dat een deelnemer niet meer Rabobank Accent deelnemer kan of wilt zijn. 

Het uitschrijven van zo'n deelnemer gebeurt door middel van het verwijderen van de 

administratiecode 33. Deze code is immer de herkenning van deelname aan Rabobank 

Accent. Het is van belang dat het uitschrijven van een deelnemer ook meegenomen worden 

bij het proces verhuizen en bij het overlijden van de client. 

Ideeenkaart 

Tijdens een gesprek met een deelnemer kan een adviseur een ideeenkaart verstrekken. Via 

deze kaart kan de client een idee aandragen of een bijdrage leveren tot verbetering van 

Rabobank Accent of andere diensten verleend door de bank. 

Bij het verstrekken van zo ' n kaart moet de adviseur de client aanmoedigen tot gebruik van de 

kaart. Als een deelnemer een kaart heeft ingevuld kan ze deze kaart opsturen of inleveren in 

een speciaal daarvoor bestemde ideeenbus of bij de balie afgeven. De adviseurs zorgen ervoor 

dat de kaarten bij de programma-manager terecht komen. 

De programma-manager bekijkt of het idee met Rabobank Accent te maken heeft. [ndien dit 

niet het geval is geeft hij het idee door aan de desbetreffende verantwoordelijke binnen de 

bank. Alie ideeen omtrent Rabobank Accent legt hij voor aan het programma-management 

Rabobank Accent. De programma-manager draagt zorg voor een dankbrief ( eventueel met 

een presentje) op korte termijn (binnen twee weken). 

Indien het programma-management Rabobank Accent al een besluit genomen heeft omtrent 

het idee kan dit in de brief verwerkt worden. 
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einde 

fi_guur 4. 6: De ldeeenkaart 

Rabobank Nederland 



~ Blad25 

5. lnformatievoorziening Rabobank Accent 

5. 1 /nleiding 

In dit hoofdstuk zal de vraag naar de informatie voor het besturen van Rabobank Accent 

beschreven worden . Vanuit de procesanalyse wordt de besturing in kaart gebracht waaruit de 

behoefte aan de informatie om de processen te kunnen sturen wordt gedefinieerd. Deze 

informatie wordt in de vorm van een entiteitenschema weergegeven waarin ook de relatie is 

gelegd tussen de verschillende typen informatie die nodig zijn in het kader van de processen 

van Rabobank Accent. 

5.2 Het Besturingsaspect 

Om het besturend orgaan van Rabobank Accent goed te kunnen beschrijven maak ik gebruik 

van het schema zoals dat in figuur 5.1 weergegeven wordt. 

Feedback 
signalen 

Omgeving 

Irreguliere 
variabelen 

Stuuracties 

c-i-------- - --1r-. Connnwticatie 
Bestu:rend orgaan 

Proces Rabobank Accent 

Dit schema geeft een impressie van wat men onder besturing kan verstaan. In dit schema 

staan drie organen weergegeven in de vorm van drie grijze vlakken. Deze drie organen 

hebben interactie met elkaar zoals dat weergegeven is in de vorm van pijlen. Om dit model te 

gebruiken voor Rabobank Accent is het noodzakelijk een vierde orgaan aan toe te voegen 

namelijk een adviserend orgaan . Binnen de Rabobank-organisatie treedt Rabobank Nederland 

namelijk als een adviserend orgaan op, zo ook in dit geval. In de volgende figuur is het 

conceptueel model omgezet in een besturingsmodel ten behoeve van Rabobank Accent. Het 
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adviserend orgaan is onder het proces geplaatst. De zwarte pijlen geven de informatiestromen 

aan die nodig zijn voor het besturen van Rabobank Accent. 

3 1 

11 

10 
4 

Omgeving 

Progrnmma-management 
Rabob1mk Accent 

5 7 6 2 

P:rognumna-manager Werkgroep " Activiteit" 

Besturend orgaan 

Werven Organiseren 

Beheersen 
proces 

Adviserend orgaan 

figuur 5. 2: Het besturingsmodel van Rabobank Accent 

In de bovenstaande figuur is duidelijk te lezen dat de drie organen (adviserend orgaan, 

besturend orgaan en de omgeving) door middel van informatiestromen het proces Rabobank 

Accent aansturen. Hieronder warden de verschillende informatiestromen verder verklaard 

waarbij het nummer correspondeert met het nummer bij een informatiestroom in de figuur. 
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Omgeving: 

I. De deelnemer wordt uitgenodigd om informatie te verschaffen over zijn interesses, 

ideeen en kritiekpunten op Rabobank Accent of op de Rabobank in z' n geheel. Men 

levert deze gegevens aan het programma-management van de lokale bank. 

2. De deelnemer geeft ook een terugkoppeling van een activiteit waaraan men heeft 

deelgenomen en levert dit aan de werkgroep van de betreffende activiteit. Ook derden 

die samen met de werkgroep een activiteit organiseren (zoals de lokale middenstand) 

dienen als informatiebron. 

3 . Ook het programmabureau van Rabobank Nederland ontwikkelt activiteiten en heeft 

daarom informatie nodig van derden. 

Besturend orgaan: 

4. Het programma-management van een lokale bank stuurt de programma-manager aan 

door het opstellen van criteria waarop een client deelnemer mag warden van 

Rabobank Accent en wanneer een potentiele deelnemer gevraagd wordt. 

5. Ook zorgt het programma-management voor bekendheid van Rabobank Accent 

binnen de lokale Rabobank en past eventueel andere processen aan, waardoor 

Rabobank Accent geYntegreerd wordt binnen de bank. Dit doet men door informatie te 

verschaffen binnen de lokale bank. 

6. Het programma-management ontwikkelt een activiteit en stelt criteria vast 

waarbinnen een werkgroep moet handelen voor het uitvoeren van een activiteit. 

7. De werkgroep van een activiteit geeft na atloop van een activiteit een evaluatie aan 

het programma-management. 

8. Door opdrachten te verstrekken zorgt de programma-manager voor de voortgang van 

het wervingsproces. 

9 . De werkgroep van een activiteit zorgt voor de voortgang van een activiteit. 

10.Het programma-management van een lokale bank geeft informatie over het verloop 

van Rabobank Accent binnen zijn bank en geeft aan welke interesses er zijn binnen de 

groep deelnemers van Rabobank Accent aan het programmabureau van Rabobank 

Nederland. Het programmabureau kan dan zijn adviezen en activiteiten hierop 

afstemmen. 
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Adviserend orgaan: 

11.Het programmabureau geeft aan binnen welke criteria en volgens welke processen 

Rabobank Accent bestuurd dient te worden door een lokale bank. Door het overzicht 

dat zij heeft, kan ze adviseren en activiteiten ontwikkelen voor de lokale banken. 

5.3 Processen versus informatie 

Uit de procesanalyse en uit de besturinganalyse zoals die respectievelijk in het vorige 

hoofdstuk en in de voorafgaande paragraaf zijn beschreven kunnen de specificaties van de 

informatievoorziening, die nodig zijn om Rabobank Accent accuraat te kunnen beheersen, 

opgemaakt worden . Ats uitgangspunt wordt gekozen voor een ideaal beeld van de benodigde 

behoefte aan informatie hebben . De beperkende factoren die de huidige 

informatievoorzieningen binnen de Rabobank-organisatie heeft worden niet meegenomen. In 

het volgende hoofdstuk worden deze wet meegenomen. 

5.3.1 Klantvolgsysteem 

Rabobank Accent vraagt om een informatievoorziening waarmee een client goed gevolgd kan 

worden zodat men op een persoonlijke manier en daarmee optimaal naar de wensen van de 

client benaderd worden [Pen]. Deze behoefte is van groot belang omdat Rabobank Accent een 

goede relatie opbouw met de client tot doel heeft. Het volgsysteem kan in enkele soorten 

behoeften uitgesplitst worden, namelijk: 

• Interesses van de client; Voor een goede en een persoonlijke benadering van de 

client dient zijn persoonlijke contactpersoon van de bank zijn behoeftes en verlangens 

in de vorm van interesses te weten. 

• Historische achtergrond van de client is van belang om een indruk te krijgen hoe de 

relatie is met de deelnemer. Binnen Laura-data worden verschillende prestatiefactoren 

geregistreerd. Uit deze factoren heb ik de keuze gemaakt uit de volgende vijf 

factoren : 

• Maandelijkse voeding; Dit gegeven geeft de gemiddelde voeding van de 

deelnemer op zijn rekening aan. Een indicatie kan zijn dat bij stijging de 

deelnemer meer zaken wit doen met de bank. 

• Netto-rentabiliteit; Dit gegeven geeft aan hoe rendabel de client is voor 

de bank. Het getal wordt gevormd door de productafname 

vermenigvuldigd met een factor die een bepaald product oplevert. Deze 

waarde wordt door de F A-adviseur veel gebruikt. 

• Waarde effectenportefeuille; Dit is een goede indicatie van het 

vertrouwen dat de deelnemer heeft in de bank. En geeft aan het belang die 
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de client geeft aan de bank 

• Gestald vermogen; Dit gegeven geeft aan hoeveel totaal vermogen is 

belegd bij de bank. Een toename van dit getal kan een indicatie zijn dat er 

een verschuiving is van vermogen van een andere bank naar de Rabobank. 

• Afgenomen diensten; Dit gegeven geeft de hoeveelheid van diensten aan 

die de deelnemer afneemt van de bank. Een toename van dit cijfer kan een 

toename van loyaliteit jegens de bank zijn. 

• Een overzicht van zijn deelname aan activiteiten van Rabobank Accent is ook een 

belangrijke prestatiefactor. 

Uit deze behoeften kan men de volgende entiteiten onderscheiden die betrekking hebben op 

de deelnemers van Rabobank Accent: Deelnemer, lnteresses, Historie en Dee/name 

activiteiten ( deelnemerslijst). 

5.3.2 Activiteiten organiseren op lokaal niveau 

Een lokale bank moet weten wanneer welke activiteiten warden georganiseerd. De bank moet 

weten hoe deze georganiseerd gaan worden en wie er aan meedoet. Dit vraagt om een dossier 

waarin alle activiteiten bijgehouden warden inclusief de evaluatie en de taakverdeling. Uit 

deze behoefte kan men dan "Activiteit" als entiteit definieren, waaronder alle gegevens van de 

activiteiten vallen . 

5.3.3 Communiceren met de deelnemers 

Om ook groepen binnen de deelnemers te kunnen benaderen vraagt het proces de 

mogelijkheid om op een nauwkeurige manier een selectie te kunnen uitvoeren op zowel harde 

bancaire indicatoren als op de persoonlijke kenmerken in de vorm van interessegebieden van 

de deelnemers. Ook hier kan men uit deze behoefte een entiteit onderscheiden en dat is 

"Selectie definitie", waaronder alle gegevens van een selectie vallen met zijn "lnteresses 

criteria voor mailing". 

5.4 lnformatiestructuur 

Uit het voorgaande kwam een aantal entiteiten naar voren waarin de behoeften van de 

informatievoorziening van Rabobank Accent uitgedrukt kunnen warden . Om ook de relaties 

weer te geven tussen de verschillende entiteiten heb ik het volgende entiteitenschema 

opgemaakt zoals weergegeven in figuur 5.3. 
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figuur 5.3: Entiteitenschema voor de informatievoorziening op lokaal niveau 

Door het koppelen van de verschillende entiteiten krijgt men enkele overzichten die nodig 

zijn voor de aansturing van de processen die betrekking hebben op Rabobank Accent. Deze 

overzichten zijn: 

• Deelnemerslijst van een activiteit waarop alle deelnemers voor een specifieke 

activiteit binnen Rabobank Accent staan. 

• Een lijst van interesses van een deelnemer, waarbij de interesses ook moeten vallen 

binnen de verzameling van alle mogelijke interesses (die ondergebracht zijn in de 

entiteit Interesse ). 

• Een lijst met deelnemers van Rabobank Accent die een bepaalde interesse 

gemeenschappelijk hebben en benaderd kunnen worden voor een specifieke activiteit. 

Ook kan de verschillende informatiestromen die weergegeven zijn in het besturingsschema 

relateren aan de verschillende entiteiten van de informatievoorziening. In de volgende tabel 

staan deze relatie weergegeven. De nummers in de tabel corresponderen met de nummering 

zoals die gebruikt is in figuur 5.2. 
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Tabel 5.1: De relatie tussen entiteiten en de besturing 

Informatie- Entiteit c.q. informatiedrager 

stroom 

deelnemer, interesse van deelnemer 

2 Activiteit 

3 Dossier met externe contacten 

4 Laura-Data 

5 Intern informatieblad 

6 Selectie definitie, Laura-Data 

7 Activiteit 

8 Activiteit 

9 Activiteit 

IO Historie, lnteresse van deelnemer 

11 Leidraad/ Adviezen, N ieuwsbrief naar de lo kale ban ken 

5.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is de noodzakelijke besturingsbehoefte geanalyseerd uit de 

procesbeschrijving zoals die is beschreven in het vorige hoofdstuk. Uit deze 

besturingsbehoefte kan de vraag naar informatie in kaart worden gebracht zoals dat in de 

voorgaande paragraaf met behulp van een entiteitenschema is gedaan. Binnen de 

informatiebehoefte kan men een duidelijk onderscheid maken van een drietal soorten 

informatie namelijk: 

• Clientinformatie in de vorm van een volgsysteem. 

• Activiteitenoverzicht van alle activiteiten binnen Rabobank Accent. 

• Een mogelijkheid om een groep af te kunnen bakenen binnen de totale populatie van 

deelnemers voor een benadering van een activiteit. 

Uiteraard is er ook behoefte aan het leggen van relaties tussen deze drie soorten informatie. 
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6. De lnformatievoorziening voor op korte termijn 

6. 1 lnleiding 

Uit de pilotfase is de Rabobank Accent projectgroep tot de conclusie gekomen dat Rabobank 

Accent, afgezien van de slechte ondersteuning van de bestaande informatievoorziening, een 

succesvol programma is om een relatie op te bouwen met clienten. Vanuit het management 

van de Rabobank-organisatie is dan ook goedkeuring verleend voor de verdere roll-out van 

Rabobank Accent bij de overige lokale banken. Omdat bij de roll-out een goede 

ondersteuning van de informatievoorziening noodzaak is en het niet mogelijk is om de 

volledige informatiebehoefte van Rabobank Accent op een korte termijn te integreren binnen 

de huidige informatie infrastructuur is gekozen voor een informatiesysteem op lokaal niveau 

als korte termijn oplossing. 

Deze korte termijn oplossing moet in de behoefte aan informatie voorzien voor zover dat 

technisch en organisatorisch mogelijk is. Kortom, bij het besluit van de korte termijn 

oplossing speelt enerzijds de tijdsfactor een rol en anderzijds ook een goede 

evaluatiemogelijkheid om na te gaan wat precies nodig is voordat een ingewikkeld en duur 

ontwikkeltraject wordt in gegaan voor het ontwikkelen van een groot informatiesysteem. Dit 

hoofdstuk geeft weer wat verstaan wordt onder de korte termijn oplossing die ontworpen is 

naar aanleiding van de analyses die beschreven zijn in de vorige hoofdstukken. 

6.2 Lokaa/ systeem 

Na een verkenning van de toepassingen die reeds bestaan binnen de infrastructuur van de 

systemen bij de lokale banken, heb ik voorgesteld voor het bouwen van een MS-Access 

toepassing voor Rabobank Accent. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende punten [Prague 

& Irwin]: 

• Op het Laura-platform is de toegang tot de gegevens mogelijk met MS-Access via 

een speciale bestaande koppeling met Laura-data. Deze toegang is eenvoudig te 

gebruiken. 

• Alie lokale Rabobanken hebben de beschikking over een run-time versie van MS

Access. Hiermee is het mogelijk om met een MS-Access-toepassing te werken. 

• Op de lokale banken hebben de computers voldoende capaciteit om een MS-Access 

toepassing te draaien . 

• Het personeel bij de Rabobank is gewend om te werken in een MS-Windows 

omgeving. Aile nieuwe toepassingen draaien onder MS-Windows. 
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• Het bouwen van een toepassing onder MS-Access is relatief eenvoudig en kan snel 

gebouwd worden zonder grote kosten . Ook het aanpassen van de toepassing is 

eenvoudig. 

• De toepassing kan als voorbeeld dienen indien later gekozen wordt om de toepassing 

te integreren in de infrastructuur van de grote systemen. 

Blad33 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven zal deze MS-Access toepassing drie dossiers 

bevatten, namelijk: 

• Het clientendossier. Hierin worden alle specifieke gegevens bijgehouden van een 

deelnemer die nodig zijn om een goede relatie op te bouwen met betrekking tot 

Rabobank Accent activiteiten. De specificaties zijn : 

• Overzicht van de belangrijkste gegevens van de deelnemer met zijn 

interessegebieden. 

• Bijwerken van de interesses van een deelnemer in het systeem . 

• Historisch overzicht van enkele CRP-waarden genereren. 

• Bijwerken en een overzicht genereren van de activiteiten waar een 

deelnemer aan meegedaan heeft. 

• Het activiteitendossier. Hierin worden alle gegevens bijgehouden die betrekking 

hebben op de specifieke activiteiten van Rabobank Accent. De specificaties zijn: 

• Overzicht genereren met de mogelijkheid van bijwerken (c.q. toevoegen) 

van gegevens van een activiteit met een deelnemerslijst per activiteit. 

• Terugkoppeling van een activiteit verwerken. 

• Het selectiedossier. Hierin worden de selectiedefinities (die interesses bevatten) 

gedefinieerd die men als criteria kan gebruiken voor het selecteren van een specifieke 

groep. De specificaties zijn: 

• Overzicht genereren van selecties met hun selectiecriteria. 

• Nieuwe selecties genereren. 

• Koppeling met CRP of LauraDb.mdb. 

Om een indruk te krijgen hoe de gebouwde toepassing er uit ziet is de handleiding van deze 

toepassing opgenomen in de bijlage G. In deze handleiding, die bedoeld is voor de lokale 

banken, staan de schermen vermeld, die de MS-Access toepassing laat zien. De toepassing 

draagt de naam Accent. 
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Naast een lokale administratie is er ook behoefte aan een administratie voor het adviserend 

orgaan (het programmabureau Rabobank Accent). Het programmabureau ontwikkelt 

activiteiten voor de lokale banken en draagt zorg voor de afstemming met de lokale banken. 

Door deze activiteiten is er behoefte aan evaluatiecijfers van de banken ( o .a. de gemiddelde 

waarde van de prestatiefactoren zoals die beschreven zijn in paragraaf 5.3.1 ). Ook moet er een 

mogelijkheid zijn om afspraken met de verschillende banken bij te houden. Al deze gegevens 

zullen worden ondergebracht in een zogenaamd bankdossier. De koppeling van dit dossier 

met de lokale dossiers zal vooralsnog geschieden door middel van een diskette. 

6.3 Koppeling met de huidige informatievoorziening 

Het doel van de Access-toepassing is om de tekortkoming in de informatievoorziening op te 

vangen en zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande systemen. Daarom wordt er 

ook voor gekozen de bank gebruik te laten maken van CRP. CRP is een toepassing waarbij op 

een eenvoudige en betrouwbare manier een deelnemer benaderd kan worden op grond van 

harde selectiecriteria (zie bijlage H). Door deze te koppelen met een MS-Access toepassing 

die kan selecteren op de interessevelden wordt de behoefte vanuit Rabobank Accent vervuld. 

CRP zal daarvoor ook aangepast moet worden. Deze aanpassingen die voorgesteld zijn en ook 

worden uitgevoerd zijn: 

• Herkenning van CRAB code 33 als selectiecriterium. Hierdoor is het mogelijk om 

alle Rabobank Accent deelnemers te selecteren of alle niet-Rabobank Accent 

deelnemers te selecteren. 

• Toevoeging van een veld waarin men kan invullen wanneer een client voor het 

laatst is benaderd om deelnemer te worden van Rabobank Accent. 

• Een import-mogelijkheid van clientnummers als selectiecriterium, die de MS

Access toepassing kan genereren bij het maken van een selectie op basis van 

interesses. Hierdoor kan MS-Access als een filter dienen voor een selectie binnen 

CRP (zie figuur 6.1 ). 
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Accent 

Accenttabel: 

BE-nummer 

figuur 6.1: De kovveling tussen de MS-Access toepassing en CRP. 

Door de toevoeging van de eerste twee punten binnen CRP is het proces Werven volledig 

ondersteund via CRP. Het laatste punt maakt een adequate benadering van deelnemers van 

Rabobank Accent mogelijk. Met CRP is het mogelijk om: 

• Adequate brieven te genereren in MS-Word waarbij CRP de adres-gegevens 

controleert op fouten die kunnen voorkomen in een vervuild CRAB systeem. Vaak 

komt het voor dat dezelfde client onder meerdere clientnummers is ingevoerd, 

CRP bevat algoritmes die dat probleem ondervangen. Ook het hoofdletter gebruik 

in de naam corrigeert CRP (de namen worden opgeslagen in CRAB door middel 

van hoofdletters ). 

• CRP kan nog een verdere selectie uitvoeren op bancaire kengetallen en enkele 

veredelde marketingwaarden. 

• CRP biedt de mogelijkheid om een terugkoppeling van een mailing aan te maken 

en eventueel vervolgacties te genereren (bijvoorbeeld nog een mailing actie voor 

mensen die niet gereageerd hebben) 

• Alie andere (lokale) acties worden via CRP opgemaakt en daarom geeft CRP een 

duidelijk overzicht van de data waarop een client benaderd wordt. Men kan dan de 

vele acties op elkaar afstemmen. 

Om de gegevens binnen de MS-Access toepassing betrouwbaar te houden dient er een 

koppeling te zijn met de gegevens van Laura-data. De MS-Access toepassing moet niet zelf 

gegevens bewaren die reeds te vinden zijn in Laura-data. Uit een test met de toepassing bij 
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een van de lokale pilotbanken is gebleken dat de capaciteit voldoende is om eigen tabellen op 

te slaan in het systeem. De toepassing dient optimaal te passen binnen Laura-data en CRP. 

Naast een capaciteitstest is bij de drie pilotbanken een evaluatie geweest met het personeel die 

betrekking had op de bedieningsgemak van de toepassing en op de vraag of de toepassing een 

goede ondersteuning biedt voor de processen van Rabobank Accent. Op beide punten werden 

enkele verbeteringen aangeven door de lokale banken en deze zijn ook ingevoerd waar dit 

mogelijk was. Een belangrijke toets die bij het ontwikkelen van het systeem van belang is, is 

dat het systeem te alien tijde op alle banken zal moeten kunnen werken. Specificaties die 

alleen golden voor een lokale bank en problemen zouden geven bij andere banken werden dan 

ook niet meegenomen. De volgende figuur geeft aan welk dee! van de informatievoorziening 

zorg draagt voor welk deel van het proces . 

Clientendossier 

CRP 

6.4 lnteresses 

Belteersen op 
centraa/ nivo 

Bankendossier 

e rocess n 

Uit de voorgaande analyse blijkt dat de behoefte aan informatie zich met name richt op de 

interesses van de client. Bij toetreding als deelnemer van Rabobank Accent wordt gevraagd 

naar de interesses van de deelnemer. Als de bank de beschikking heeft over deze interesses 

kan men de relatie met de deelnemer opbouwen en verdiepen. Omdat men ook wil selecteren 

op deze informatie is het van belang dat deze interesses op een structurele manier beheerd 

gaan worden. De pilotbanken maakten al gebruik van een lijst met interesses. Bij de proces

analyse kwam echter naar voren dat de lijst gebreken vertoonde op de volgende punten: 
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• De lijst was niet volledig en was op bepaalde punten te gedetailleerd en op andere 

punten niet gedetailleerd genoeg. 

• De lijst gaf op enkele punten discussie over wat precies verstaan werd onder een 

bepaalde interesse. 

Door een discussie op te roepen via het indienen van een nieuw voorstel bij enkele personen 

binnen en buiten het team heb ik een nieuwe lijst samengesteld. Bij de samenstelling van deze 

lijst is aan de volgende punten aandacht geschonken : 

• De lijst bevat interesses in de vorm van uitspraken waarmee de bank zich de 

komende tijd wil profileren naar de clienten. Deze uitspraken zijn uit de brochures 

gehaald en gecheckt door marketeers van de bank. 

• Met name op de onderdelen sport en vrije tijd is geprobeerd om een zo volledig 

mogelijke lijst te krijgen waardoor het invullen van een sport bijvoorbeeld geen 

problemen kan opleveren. Op enkele punten gaat de lijst over op detaillering als de 

bank zich op deze punten profileert (bijvoorbeeld: wielrennen en hockey). 

• De categorie Internet is flink uitgebreid omdat de bank zich de komende jaren met 

name op deze dienstverlening wil richten. Internet wordt een belangrijk 

communicatiekanaal voor de bank. 

De structuur van het informatiesysteem moet echter zo zijn dat eventuele uitbreidingen van 

mogelijke interesses gemakkelijk ingevoerd kunnen worden. Ook dient binnen het proces 

gewaarborgd te zijn dat de client deze lijst regelmatig ververst ( ongeveer een keer per jaar). 

Dit kan vastgelegd worden in procedures zoals tijdens een gesprek met de adviseur of tijdens 

activiteiten. De oude lijst en de nieuwe lijst staan vermeld in bijlage F. Het is de bedoeling 

om de lijst uniform voor alle banken te houden zodat eventuele centrale registratie op langere 

termijn mogelijk kan zijn. 

6.5 Structuur van het informatiesysteem 

Het systeem bestaat uit twee delen, namelijk: een dee! op de lokale bank en een dee! bij 

Rabobank Nederland. Het systeem maakt ook gebruik van twee bestaande toepassingen 

namelijk: CRP als marktbewerkingstoepassing en LauradB.mdb (toepassing binnen Laura

data) voor de koppeling met de MS-Access toepassing. De twee delen bestaan gezamenlijk uit 

vier dossiers, namelijk een clientendossier, activiteitendossier, selectiedossier en een 

bankdossier. Het laatste dossier bevindt zich in het dee! van Rabobank Nederland (zie bijlage 

I) . De overige dossiers in het dee! van de lokale bank. Communicatie tussen de twee delen 

vindt plaats door middel van een diskette-uitwisseling. Deze oplossing is acceptabel daar de 

roll-out langzaam zal verlopen ( 1997: 30 banken, I 998: 75 banken, 1999: de rest) en de 
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verversing van gegevens niet vaak hoeft te gebeuren ( ongeveer een keer per jaar) . 

figuur 6.3 geeft het volledige systeem schematisch weer. De pijlen tussen de dossiers geven 

de interactie aan tussen de verschillende dossiers. Het lokale deel maakt gebruik van een 

eigen database die informatie haalt uit Laura-data. 

Clienten 
Clientendossier 

Activiteiten 

Selectiedefinities 

Mogelt1ke 
interesses 

Activiteitendossier 

Diskette 
~----- Gegevens Yan 1---------••r 

debanken 

6. 6 Beperkingen van het systeem 

CRP (versie 4.2) 

Selectiedossier 

Lokale bank 

Rabobank Nederland 

ccent 

Ondanks de mogelijkheid om een goed werkend systeem te bouwen met behulp van MS

Access, geeft deze methode toch enkele beperkingen. Deze beperkingen zijn deels toe te 

schrijven aan de beperkingen van het pakket MS-Access en deels toe te schrijven aan de 

infrastructuur van het Laura-systeem. 

De koppeling met Laura-data is mogelijk via een toepassing binnen Laura-data 

(LauradB.mdb). Deze koppeling is uitsluitend aanwezig op de hoofdkantoren van de lokale 

banken. De bijkantoren van de lokale banken hebben geen toegang tot deze koppeling. Dit 

heeft te maken met de verbinding tussen een bijkantoor en het hoofdkantoor van de lokale 

bank. Deze verbinding heeft een kleine capaciteit en is uitsluitend bedoeld voor de primaire 

pracessen en niet bedoeld voor marketingtoepassingen. Er zijn op dit moment prajecten 

binnen de organisatie om deze verbindingen te verbeteren op middellange termijn (Intranet). 

De beperking levert over het algemeen geen grate prablemen op daar de pracessen zich 

hoofdzakelijk afspelen op het hoofdkantoor. Echter bij grate stadsbanken met grate 

bijkantoren en banken in agrarische gebieden waarbij de bijkantoren op grate afstand van 
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elkaar liggen zou deze beperking een probleem kunnen zijn, die vooralsnog niet op een 

technische maar op een procedurele manieer opgelost dient te warden . 
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Hoewel MS-Access goed werkt in een multi-user omgeving is het tegelijkertijd gebruik door 

veel personen van de toepassing niet gewenst. Het maakt het systeem betrekkelijk langzaam . 

Over het algemeen levert dit geen probleem op daar uitsluitend de commerciele binnendienst 

en de F A-adviseurs er mee hoeven te werken. Het is niet bedoeld als balie-toepassing. Er is 

getest met zes gebruikers tegelijkertijd, waarbij het systeem goed functioneert. Over het 

algemeen zullen er niet meer dan zes gebruikers tegelijkertijd met het systeem werken op een 

lokale bank. 

De koppeling met CRP zal iets later mogelijk zijn dan de roll-out van de eerste versie van de 

MS-Access-toepassing. Het is van belang dat de bank ook gaat werken met de CRP

toepassing. 

6. 7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk werd de korte termijn oplossing beschreven zoals ik voorgesteld heb en zoals 

het binnenkort ook zal warden gebruikt. Het systeem is naar mijn mening nog niet ideaal 

maar als men de beperkingen kent van deze informatievoorziening zal het voldoende zijn om 

een start te maken met het beheren van activiteiten en interesses en clienten kunnen selecteren 

op grond van voorkeuren . De voorziening biedt een goede methode om via Rabobank Accent 

na te gaan wat de ideale informatievoorziening moet zijn. 
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7. De informatievoorziening op lange termijn 

7. 1 lnleiding 

[n dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden en de behoeften die zullen 

ontstaan op het gebied van de informatievoorziening voor Rabobank Accent. Binnen de 

Rabobank-organisatie worden talrijke projecten uitgevoerd op het gebied van 

informatievoorziening. De organisatie hecht ook zeer veel waarde aan een degelijke 

informatievoorziening voor haar processen en heeft dan ook grote ontwikkelafdelingen. Met 

Rabobank Accent en enkele andere projecten op het gebied van relatiemarketing komen er 

nieuwe elementen in de vorm van interesses bij. Tijdens gesprekken met verschillende 

disciplines binnen de lT-wereld van de Rabobank worden de elementen interesses en 

klantbehoeften gezien als een nieuw soort informatie die niet pasten binnen de huidige 

informatiestructuur, die gebaseerd is op harde bancaire informatie verwerking. 

Langzamerhand starten nu ook grote projecten die het beheren en beheersen van dit type 

informatie mogelijk maakt. De MS-Access toepassing van Rabobank Accent wordt dan ook 

gezien als een eerste test. 

7.2 Behoeften op lange termijn 

Na de implementatie van de toepassing zal het mogelijk zijn om Rabobank Accent te kunnen 

laten draaien met een goede ondersteuning vanuit de informatievoorziening. Er zal dan nog 

steeds vraag zijn naar verdere ontwikkeling. Deze zijn: 

• De koppeling met hoofdkantoor en bijkantoor zal steeds belangrijker worden . Er 

zal met name bij grote banken en gefuseerde banken met een groot werkgebied 

vraag zijn om het systeem ook op bijkantoren te kunnen installeren. 

• Rabobank Accent vraagt een aanpassing van de hele lokale bankorganisatie. De 

processen van Rabobank Accent zullen ook gedragen moeten worden door de balie 

en andere afdelingen, in plaats van alleen door de FA-adviseur en commerciele 

binnendienst. De vraag naar de schermen die nu bedoeld zijn voor de F A-adviseur 

zal ook komen van de balie en van andere afdelingen zoals bijvoorbeeld Eigen 

Huis. 

• De processen van Rabobank Accent zullen het beheersbaar maken van de 

interessegegevens mogelijk maken. Ook andere projecten zullen vragen naar deze 

gegevens. Ats straks Rabobank Accent ingevoerd is binnen de organisatie zal het 

ook aantrekkelijk worden voor de marketeers (listmanagers) van Rabobank 

Nederland. Hier rijst dan wel de vraag wiens verantwoordelijkheid het is dat deze 

mogelijkheid er zal moeten komen. Voor Rabobank Accent zal er nauwelijks 
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voordeel mee te behalen zijn gezien het lokale karakter van Rabobank Accent. 

• Voor het programmabureau van Rabobank Accent zal een verbetering voor het 

ophalen van de evaluatiegegevens ( die nu via diskettes wordt opgevraagd) op 

middellange termijn een groot voordeel zijn . 

Op middellange termijn is het ook wenselijk dat de toepassing ge'integreerd wordt in Laura

Data. Dit vermindert de kans op problemen, die kunnen ontstaan doordat twee opslagmedia 

naast elkaar werken. 

7.3 Belangrijke projecten voor Rabobank Accent 
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Voor de informatievoorziening zijn twee projecten van belang. Deze twee projecten dragen 

respectievelijk de naam Klantbeeld en de naam Intranet. Beide projecten zal ik in het kort 

toelichten en aangeven op welke gebieden deze projecten interessant zouden kunnen zijn voor 

Rabobank Accent. 

7.3.1 Klantbeeld 

Dit project is net opnieuw van start gegaan en heeft tot doel alle toepassingen, die zorg dragen 

voor het opvragen van gegevens over clienten en het selecteren van clienten, te kunnen 

integreren tot een toepassing die overal oproepbaar is binnen de bank. Het is van belang om 

vanuit Rabobank Accent er op toe te zien dat de functionaliteit van de MS-Access toepassing 

ook meegenomen wordt bij het ontwikkelingstraject van Klantbeeld. Het project bevindt zich 

nog in een beginstadium en het nog enkele jaren vragen om de toepassing te ontwikkelen. 

7.3.2 Intranet 

De mogelijkheden die Intranet heeft worden ook binnen de Rabobank-organisatie onderkend. 

Intranet is van belang voor Rabobank Accent. Niet als opslag of verwerking tool zoals de 

Rabobank Accent toepassing maar meer als een communicatie mogelijkheid tussen de lokale 

banken en Rabobank Nederland (bijvoorbeeld de gegevens die nu per diskette uitgewisseld 

worden) en tussen hoofdkantoor en bijkantoor. Daar de gegevens van Rabobank Accent alleen 

op lokaal niveau gebruikt worden en niet van belang zijn voor Rabobank Nederland of andere 

lokale banken heeft het geen nut om deze gegevens centraal te registreren. Door de gegevens 

centraal te beheren zou de voorziening complexer en kostbaarder worden. Veranderingen 

aanbrengen in het systeem zou dan veel moeilijker worden. Dit zal voor Rabobank Accent 

niet in haar voordeel zijn, gezien de fase waarin Rabobank Accent nog verkeert. Pas als 

Rabobank Accent uit ontwikkeld is en een belangrijke plaats binnen de organisatie heeft 

verworven wordt het interessant voor de Rabobank om de gegevens op centraal niveau te 

gaan beheren. Dan kunnen ook andere projecten gebruik maken van de zachte gegevens. 

Het is voor Rabobank Accent van belang om dit traject ook te volgen gezien het feit dat het 

project intranet onder meer inhoudt dat alle gegevens beheerd gaan worden op centraal niveau 

en op den duur het Laura-systeem (de bron waaruit de MS-Access toepassing haar gegevens 

vandaan haalt) zal doen verdwijnen. 
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7.4 Samenvatting 

Voor Rabobank Accent is het van belang dat de schermen en gegevensopslag op middellange 

termijn ge'integreerd worden binnen de bestaande infrastructuur van de 

informatievoorziening. Het is niet wenselijk om de gegevens op korte termijn ook op centraal 

niveau te beheren daar het programma een lokaal programma is en ook op lokaal niveau 

uitgevoerd wordt. Ook zal elke bank Rabobank Accent met een ander accent ten uitvoer 

brengen. Van belang op korte termijn is een verbetering van de communicatie tussen de 

verschillende systemen. Zeker als grote banken mee gaan doen zal een goede communicatie 

noodzakelijk zijn. 
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8. Aanbevelingen 

8. 1 lnleiding 

Uit de voorgaande hoofdstukken zijn al enkele punten gegeven die ik wil aanbevelen. Deze 

aanbevelingen komen voort uit de acht maanden ervaringen die ik opgedaan heb tijdens mijn 

stage en onderzoek bij de Rabobank-organisatie. Voorafgaande deze aanbevelingen wordt de 

conclusie van het onderzoek gegeven. 

8.2 Conc/usie 

Rabobank Accent is iets nieuws voor de Rabobank-organisatie. Uit de procesanalyse kwam 

naar voren dat de bestaande informatievoorziening niet optimaal is voor dit soort 

programma's. Rabobank Accent had een aantal specifieke behoefte die ontbraken in de 

informatievoorziening aan het begin van het project. Met name gegevens zoals voorkeuren en 

interesses konden niet in de informatievoorziening bijgehouden warden. Dit soort gegevens 

wijken af van de harde bankgegevens waarop de bestaande informatievoorziening is 

gebaseerd. Het zijn gegevens die bedoeld zijn voor het opbouwen van een relatie met een 

client. Ze zijn niet bedoeld om met zeer grate nauwkeurigheid te beheren zoals dat het geval 

is met de harde bancaire gegevens. Ze zullen in eerste instantie gebruikt warden tijdens 

persoonlijke gesprekken en om lokale mailingen te genereren voor lokale activiteiten. De 

processen van Rabobank Accent zijn gericht op een persoonlijke benadering en heeft een 

lokale invulling. Door deze lokale invulling is de lokale bank verantwoordelijk voor het 

proces, waarbij Rabobank Nederland een adviserende rol heeft. Yoor de procesanalyse is 

gebruik gemaakt van de ALF A-methode van de Rabobank. Deze methode geeft het verband 

weer tussen de verschillende processtappen en de verantwoordelijkheidsgebieden weer. Om 

aan de juiste gegevens te komen zijn er interviews gehouden met het personeel van de drie 

testbanken. Om een juiste procesbeschrijving te krijgen is dit naar mijn mening een juiste 

methodiek. 

Yanuit het oogpunt van Rabobank Accent is het verstandig om deze gegevens ook op lokaal 

niveau te beheren en niet op centraal niveau. Rabobank Accent gebruikt namelijk deze 

gegevens uitsluitend op lokaal niveau en afgezien van een terugkoppeling op bankniveau is er 

geen behoefte om op centraal niveau deze gegevens op clientniveau te beheren. Tijdens mijn 

afstudeerproject is een systeem ontwikkeld die deze gegevens op lokaal niveau beheert en een 

terugkoppeling op bankniveau genereert voor de centrale bank. Dit systeem maakt gebruik 

van de vaste gegevens uit de bestaande informatievoorziening en genereert output voor een 

bestaande toepassing voor het maken van mailingen. Op korte termijn is naar mijn mening de 

informatiebehoefte van Rabobank Accent ondervangen. 

Op lange termijn spelen echter nog andere factoren een grate rol. Doordat Rabobank Accent 

bij veel banken gebruikt zal gaan warden, zal vanuit Rabobank Accent een behoefte ontstaan 
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naar een systeem die ge'integreerd is in de dan bestaande informatievoorziening. Deze volume 

toename is ook interessant voor andere projecten binnen de organisatie, die gebruik willen 

maken van de zachte gegevens. 

Ook zijn er grote projecten binnen de Rabobank-organisatie die de structuur van de 

informatievoorziening op middellange termijn fl ink zullen veranderen . Door de huidige 

technieken maakt het voor de Rabobank-organisatie namelijk mogelijk om de voorziening 

van lokale systemen te verschuiven naar centrale systemen . Dit maakt het beheer een stuk 

eenvoudiger en biedt nieuwe belangrijke mogelijkheden zoals clientherkenning bij andere 

lokale banken. Door deze projecten is het voor Rabobank Accent noodzakelijk om haar 

informatievoorziening ook te verschuiven naar een centraal systeem, daar de lokale 

informatievoorzieningen zullen verdwijnen en een integratie met de andere systemen 

noodzakelijk is. Het is voor het programma-bureau Rabobank Accent dan van belang om de 

specificaties die uit dit ontwerp-onderzoek gespecificeerd zijn ook mee te nemen naar de 

centrale systemen . 

8.3 Aanbevelingen voor Rabobank Accent 

De volgende aanbevelingen hebben betrekking op de informatievoorziening voor de 

Rabobank Accent-processen . 

• Zorg voor een degelijke implementatie van de MS-Access toepassing. De 

toepassing is in eerste instantie bedoeld voor de commerciele binnendienst en de 

programma-manager. 

Uit de procesanalyse komt naar voren dat voornamelijk de programmamanager, 

commerciele binnendienst en de financiele adviseur behoefte hebben aan een 

informatievoorziening met betrekking tot Rabobank Accent. Met de MS-Access 

toepassing is het niet mogelijk om iedereen binnen de bank toegang te verschaffen tot 

dit systeem . Het systeem heeft daarvoor onvoldoende capaciteit. Het is daarom voor 

een lokale bank van belang om eerst na te gaan wie met het systeem moet gaan 

werken. 

• Zorg voor een verbetering van de communicatielijnen tussen bijkantoor en 

hoofdkantoor en hoofdkantoor en programmabureau van Rabobank Nederland. 

Het project Intranet zou een oplossing kunnen impliceren. 

Met name bij een bank met een groot werkgebied wordt het noodzakelijk om het 

systeem op langere termijn ook op bijkantoor-niveau te laten functioneren . De 

huidige communicatielijnen hebben daarvoor onvoldoende capaciteit om naast de 

dagelijkse bankgegevens ook een toepassing dat draait onder MS-Access te 

verwerken. Het project Intranet kan de toegang naar de bijkantoren wel regelen, 
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• Geef de voorkeur aan een lokaal informatiesysteem in plaats van een centraal 

systeem. 

Rabobank Accent is een lokaal georganiseerd loyaliteitsprogramma dat bij elke bank 

anders getint zal zijn . Door gebruik ban een lokale systeemarchitectuur blijft het 

systeem tlexibel. Er is ook geen behoefte om op clientniveau te werken bij Rabobank 

Nederland. Echter gegevensopslag op centraal niveau maakt het we! mogelijk om 

andere projecten binnen de bank toegang te verschaffen tot de zachte gegevens. De 

behoefte voor centrale gegevensverwerking komt niet vanuit Rabobank Accent maar 

vanuit andere projecten binnen de organisatie. 

• Evalueer het informatiesysteem na een aantal maanden gebruik. Toevoegingen 

zijn eenvoudig in te voeren vanwege de structuur van de MS-Access toepassing. 

De MS-Access toepassing is gebouwd met de mogelijkheid om op een eenvoudige 

manier een specificatie het systeem toe te voegen. De zachte gegevens kunnen 

uitgebreid warden zonder dat dit grote consequenties heeft voor de structuur van het 

systeem. 

Het systeem wordt het komende jaar gebruikt door een beperkt aantal banken; 

hierdoor is het verbeteren van de toepassing eenvoudiger dan wanneer veel banken 

het gebruiken. 

• Integreer de toepassing in het grote systeem. Hierbij zou klantbeeld een 

interessant project kunnen zijn voor de langere termijn. 

Binnen de Rabobank bestaan een aantal processen die de informatievoorziening 

verbeteren c.q. aanpassen aan de huidige vraag. Om de informatievoorziening van 

Rabobank Accent te waarborgen is het van belang <lat de voorziening ge"integreerd 

wordt in de andere systemen van de organisatie. Zodat bij aanpassingen van de totale 

informatievoorziening binnen de organisatie ook rekening wordt gehouden met de 

vraag vanuit Rabobank Accent. 

• Zorg voor een goede waarborging voor het onderhoud van de zachte gegevens. 

Pas de lijst regelmatig aan op eventuele veranderingen binnen het geheel van het 

marketingconcept van de Rabobank. 

Op langere termijn zal behoefte ontstaan aan het verzamelen van nieuwe, zachte 

gegevens. Het systeem biedt daar ook mogelijkheden voor, echter een proces <lat de 

noodzaak voor aanpassingen herkent is nog niet gedefinieerd. Zolang <lit proces niet 
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is gedefinieerd worden naar alle waarschijnlijkheid in een grote organisatie als de 

Rabobank ook geen aanpassingen gedaan. 

• Evalueer de mogelijkheid van terugkoppeling binnen de MS-Access toepassing. 

De terugkoppeling is gebaseerd op enkele historische indicatoren. Zijn deze de 

juiste of moeten andere waarden ook bekeken worden? Dit zal na verloop van 

tijd interessant kunnen zijn. 

De prestatie-indicatoren (zie paragraaf 5.3.1) zijn gedefinieerd door middel van 

interviews die gehouden zijn met de lokale banken. Of deze indicatoren 

daadwerkelijk een goed beeld geven van de relatie is nog niet onderzocht. 

8.4 Algemene aanbeveling voor de gehele organisatie 
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Rabobank Accent creeert een behoefte aan het bijhouden van een nieuw soort informatie 

namelijk zachte gegevens (zoals interesses en voorkeuren). Het bijhouden van deze 

informatie vraagt om een ander proces dan het verwerken van de harde bancaire gegevens. 

Het kunnen bijhouden van informatie ten behoeve van het benaderen van de client is op dit 

moment een van de mogelijke concurrentiekrachten, die de bank kan opbouwen. De 

Rabobank moet meer naar de mogelijkheden kijken voor het onderhouden van dit soort 

informatie en deze los zien van de bancaire informatiestroom binnen de organisatie. De vraag 

vanuit de marketinghoek en vanuit de lokale banken naar dit type van informatievoorziening 

moet men niet onderschatten. Het op een persoonlijke manier een client te kunnen bedienen, 

zoals de Rabobank dat wit, vraagt ook om een informatievoorziening die dat ondersteunt. 

8.5 Terugkoppeling van de opdracht 

De opdracht vanuit Rabobank Nederland luidde als volgt: 

Analyseer de behoefte aan informatievoorziening en het proces dat behoort bij het 

Rabobank Accent programma. 

Ontwerp vanuit deze analyse een informatiesysteem die tot doe! heeft een goede 

informatievoorziening ter ondersteuning van de processen van Rabobank Accent te 

zijn. 

Het project is uitgevoerd volgens een methode zoals die beschreven is in de literatuur 

[Bemelmans]. Eerst zijn de processen van Rabobank Accent gedefinieerd van waaruit 

vervolgens vastgesteld is hoe de besturing van Rabobank Accent zal zijn. Uit deze twee 

analyses kan men aangeven welke informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

Rabobank Accent binnen de organisatie. Uit deze drie analyses (procesanalyse, 

besturingsanalyse en informatie-analyse) is een toepassing gebouwd binnen MS-Access. Deze 

toepassing had in eerste instantie de bedoeling als voorbeeld te dienen hoe het zou moeten 

zijn. Echter de ontwikkeling van deze toepassing is zo ver gegaan, dat deze toepassing een 

werkend informatiesysteem werd voor Rabobank Accent en zal dan ook uitgeleverd worden 
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aan de lokale banken. Het project is dus verder gegaan dan de opdracht die geformuleerd is 

door de Rabobank. Namelijk na een analysefase volgens het PBl-model en een ontwerpfase 

op papier is ook de bouwfase en de testfase meegenomen in de opdracht. De ontwikkelde MS

Access toepassing moet echter nog altijd gezien warden als een voorbeeld van hoe het zou 

moeten zijn en zal als een oplossing voor de korte termijn gehanteerd warden. Op langere 

termijn is een integratie binnen de informatie-infrastructuur van de Rabobank-organisatie 

noodzakelijk. 
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