Recensies

TIJD OM DE KLANT
CENTRAAL TE STELLEN
Klanten willen serieus worden genomen. Dat geldt ook
voor rekeninghouders bij banken en klanten van verzekeringsmaatschappijen. Na jaren waarin de aandacht
vooral was gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde is het nu tijd de klant weer centraal te stellen. Dit
betogen strategiekenners Roger Peverelli en Reggy de
Feniks in hun Reinventing Financial Services. Ze hebben
hun boodschap verpakt in een boek dat barst van de
voorbeelden.
Er is volop straatrumoer in Reinventing Financial Services. Neem de
foto van het bezoek dat Barack Obama aan Berlijn bracht. We zien de
(toen nog aanstaande) president van de Verenigde Staten op de rug
en kijken de menigte in het gezicht. Zeker de helft van de toeschouwers houdt een camera, mobiele telefoon of zelfs een laptop in de
lucht. Allemaal willen ze een foto maken van dit historische moment
en de meesten zullen die foto via de sociale media verspreiden onder
vrienden en familie.
De foto van de fotograferende menigte is voor Peverelli en De Feniks
een opstapje naar hun hoofdstuk ‘Consumers rely on the wisdom of
the crowd’. Daarin signaleren zij de trend dat consumenten steeds
minder vertrouwen op de officiële reclame-uitingen van bedrijven,
en meer waarde hechten aan het oordeel van andere klanten. Deze
trend vindt vooral zijn oorsprong in de beoordelingen van bijvoorbeeld hotels door gasten op internet.

uit een aantal onderdelen. Aantrekkelijke foto’s. Doorlopende tekst,
waarvan een deel soms geel is gearceerd. Roze kaders met daarin
interviews die de auteurs hadden met smaakmakers uit de financiële
wereld en andere bedrijfstakken. Lichtgrijze kaders met voorbeelden
als dat van de Ford Fiesta, maar ook uit de bank- en verzekeringswereld. Zoals SNS bank die door kloek optreden via Twitter geruchten
over problemen bij de bank de kop kon indrukken.
In de doorlopende tekst van het hoofdstuk over de ‘Wisdom of the
crowd’ worden onder andere zes bezwaren behandeld die de financiele wereld zou kunnen hebben om zich te storten op de sociale media.
Daarna komen twaalf argumenten aan bod om het vooral maar wel
te doen. Wie zich beperkt tot de hoofdtekst krijgt een helder beeld
van wat de auteurs betogen en beogen met de toepassing van deze
nieuwe marketingstrategie in de financiële wereld. Wie ook nog
een aantal interviews en praktijkvoorbeelden leest, raakt verder
vertrouwd met de materie.
Reinventing Financial Services is bepaald geen boek om in één
adem van kaft tot kaft uit te lezen. Het boek biedt geen zorgvuldig
opgebouwd betoog, maar zo is het ook niet bedoeld. De auteurs
willen vooral inspiratie bieden. Wie wil, kan alleen de rode koppen
lezen en de geel gearceerde stukken tekst. Die zijn zo geselecteerd en
samengesteld dat je in een uur de belangrijkste boodschappen tot je
hebt genomen. Je kunt ook de hele lopende tekst lezen, dan ben je
wat langer bezig. Of je leest alleen die hoofdstukken die je belangrijk
vindt. De kaders zijn vooral bedoeld als illustratie.

Sommige bedrijven spelen gewiekst in op deze trend. Een voorbeeld
is autofabrikant Ford die inmiddels 25 procent van zijn reclamebudget
uitgeeft aan digitale en sociale media. Toen in april 2009 de Ford
Fiesta in Amerika werd gelanceerd, stelde de fabriek aan honderd
fanatieke bloggers gedurende een halfjaar een Fiesta ter beschikking.
In ruil daarvoor moesten die maandelijks een filmpje over de auto
op YouTube zetten en op hun blogs en via Facebook en Twitter over
hun ervaringen met de Fiesta vertellen. Het resultaat was dat na
een halfjaar 37 procent van de zogenaamde Generatie Y wist van het
bestaan van deze auto.

Door dit alles is het boek nogal een grabbelton van feiten, feitjes, meningen en meninkjes. Wat dat betreft staat het boek op
gespannen voet met de door de auteurs uitgedragen boodschap
dat consumenten eenvoud en transparantie waarderen. Anderzijds
zijn de auteurs trouw aan hun stiel en hebben zij de klant centraal
gesteld door verschillende hoofdstukken van het boek te testen op de
doelgroep (de top-500 medewerkers van banken en verzekeraars). Zij
vonden dit een prettige vorm. Misschien ook wel logisch, want veel
tijd om een boek van A tot Z te lezen hebben zij niet.

Net als de rest van het boek bestaat dit hoofdstuk (een van de zes)

Annegreet van Bergen, journalist M&L.
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de ﬁnanciële crisis en het instorten van de economie
hebben de relatie tussen consumenten en ﬁnanciële
dienstverleners voorgoed veranderd. roger peverelli
en reggy de Feniks presenteren een kritische en
inzichtelijke visie op de toekomst van banken en
verzekeringsmaatschappijen.
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Ramesh Kalpoe | Managing Director TakeCAIR B.V.

Lia Kasteel | Teamleider Medische Zorgservices bij Achmea Zorg

Een verfrissende blik op de wereld van klagen. Bart Flos schrijft
helder en bondig en koppelt de theorie aan praktijkvoorbeelden. Het
anti-klaagboek bevat de logische opbouw van verkennen (wat is
klagen?) tot herkennen (hoe herken je een klager, inclusief jezelf?) tot
erkennen (hoe manage je jezelf en de ander?).
Ik vind het boek zowel privé als zakelijk heel goed bruikbaar vanwege
de inzichten, maar met name een antwoord op de vraag hoe je ermee
kunt omgaan. Een eye-opener die complexe materie helder uiteenzet.
Het anti-klaagboek ga ik zeker toepassen. Om te beginnen over dit
boek zelf: een prima boek, maar wat is het vervolg-anti-klaagrecept
als er in plaats van één meerdere klagers tegenover je staan (multiklagers)? En wat is het effect op klagen als iedereen gaat anti-klagen?
Op naar deel 2 van dit boek!

Hardnekkige klagers vragen energie; van zichzelf maar zeker ook van
de mensen in hun omgeving. Dat werd voor mij nog eens bevestigd in
Het anti-klaagboek. Veel van de beschreven situaties zijn herkenbaar.
Daarnaast vind ik het goed dat dit boek niet alleen over de ander
gaat, maar ook uitnodigt om eerlijk naar je eigen klaaggedrag te
kijken.
De boodschap is niet totaal vernieuwend; de meerwaarde is in mijn
ogen dat het klagen vanuit allerlei invalshoeken wordt belicht. Het is
een soort naslagwerk over klagen. Ik heb slechts één minpuntje over
het boek, dat is de manier waarop de stukken tekst over de notoire
klagers zijn geplaatst.
Bart Flos geeft concrete tips wat je kunt doen als je last hebt van een
klager in je omgeving of als je het zelf doet. Anti-klagen kan op meer
manieren dan ik dacht. De raadgevingen zijn zowel privé als in een
team toepasbaar.

‘Want als de praktijk ons één
ding leert, dan is het wel dat
je daarmee de kloof tussen de
strategie op papier en de
strategie in de praktijk niet
overbrugt.’
Wilma van ‘t Kruijs in
Verdraaid ’t werkt!
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