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VOORWOORD - ONS MANIFEST

‘Geen ingewikkelde
toestanden.
Gewoon normaal en
menselijk.’

Het zit in
onze genen
De tijd vliegt! Er is al bijna twee jaar verstreken tussen
deze editie van Franchi’s en de vorige. Dus is het
de hoogste tijd voor een update. En over vliegen
gesproken…Wist je dat onze franchiseformule
inmiddels haar tienjarig bestaan heeft gevierd? De
meeste franchisenemers van het eerste uur zijn
nog steeds dagelijks te vinden in hun winkels in
het hele land. Al tien jaar lang werken we samen
in een opgaande lijn aan professionalisering en
slagkracht. Het resultaat is de prachtige formule van
vandaag die in 2019 werd genomineerd voor de NFV
Franchise Trofee. Dit was een mooie kers op de taart,
maar geen reden om stil te staan. Wel gaf het mij
vertrouwen dat we samen met onze franchisenemers
de juiste weg zijn ingeslagen. We hebben een open
sfeer gecreëerd waarin we regelmatig sparren over de
toekomst en de hobbels in deze weg bespreken. We
luisteren naar onze klanten én naar elkaar. Respectvol
met elkaar samenwerken en oprechte aandacht voor
elkaar zit in onze genen. Hierdoor verwachten we dat
de impact van de nieuwe franchisewetgeving op onze
organisatie gering zal zijn.

Ook met onze klanten voeren we goede gesprekken,
want we vinden dat oprechte aandacht de sleutel is tot
het financieel weerbaar maken van onze klanten. Dat
dit nodig is merken we vooral als klanten door privé
of andere omstandigheden ineens niet in staat zijn
een tegenslag op te vangen. SNS wil meedenken in
oplossingen voor nu en voor later. Bij elke belangrijke
verandering in het leven van onze klanten willen wij
voor hen klaarstaan. En dat begint bij een gesprek
over de persoonlijke situatie en advisering bij met
maken van de juiste keuzes. Zo maken we inzichtelijk
waar onze klanten nu en in de toekomst aan toe zijn.
Geen ingewikkelde toestanden. Gewoon normaal en
menselijk.
Al onze franchisenemers geven in hun mooie en
gastvrije winkels hier samen met hun betrokken
medewerkers elke dag invulling aan. Benieuwd hoe we
dat doen en wat er achter de schermen gebeurt? Lees
de bijzondere artikelen in dit magazine! Veel leesplezier!

Ronald Pieters

DIRECTEUR SNS RETAIL & ADVIES
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Ons Manifest
De strategie van de Volksbank heeft het Manifest als anker
voor ons denken en handelen. In het Manifest is onze missie
geformuleerd: bankieren met de menselijke maat. Vanuit het
Manifest hebben we onze kernopdracht bepaald, onze visie.
Wat moet bankieren vandaag de dag inhouden en welke rol kan
de Volksbank daarin spelen. De tekst van ons Manifest luidt als
volgt:
Een maatschappij waarin mensen vol vertrouwen en optimisme
kunnen leven. Waarin we samen de dingen doen die goed
zijn voor een volgende generatie. Dat is waar wij aan willen
bouwen. En daarom bestaan we om iedereen, mens voor mens,
te helpen op hun eigen manier financieel weerbaar te zijn.
Dit betekent dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de
verantwoordelijkheid nemen om het vak van bankieren vorm
te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent
dat onze financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van
rendement. Over waarde in plaats van geld. Het betekent
vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten voorop
zetten, zodat fundamentele dingen in het leven zoals wonen,
educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven nu en in de
toekomst geborgd zijn.
Wij begrijpen ook dat het Nederland van vandaag een grote
verscheidenheid kent en ieder mens op z’n eigen manier
‘financieel weerbaar’ wil zijn. Daarom is de Volksbank een
diverse familie van merken. Samen, maar ieder op zijn eigen
manier, kiezen we ervoor om duurzaamheid als uitgangspunt
te nemen voor de toekomst. Om mensen inzicht, overzicht en
vooruitzicht in geldzaken te bieden.
Om ‘goed wonen’ toegankelijk te maken en om oprecht
persoonlijk contact weer de basis te laten zijn voor bankieren.
Wij laten ons continu inspireren om samen met onze klanten
eenvoudige dienstverlening te ontwikkelen die de menselijke
maat terugbrengt in geldzaken. Iedereen die bij ons werkt
zet zich elke dag vol overtuiging in om Nederland, mens voor
mens, financieel weerbaar te maken. De optelsom van al die
mensen bouwt aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en
optimisme geleefd wordt.
In dit magazine tref je tal van voorbeelden van hoe onze
franchisenemers het gedachtegoed van dit Manifest omarmen
in de dagelijkse praktijk.
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De stap naar
ondernemerschap
Enige tijd geleden zetten Maud Niemöller (Bussum) en Chi van Dijck (Voorburg)
de stap om als franchisenemer voor SNS aan de slag te gaan. Beiden hadden
ruimschoots ervaring in het verlenen van financieel advies, maar een eigen zaak
starten was toch best wel spannend. Hoe verging het hen sindsdien? Franchi’s ging
met ze in gesprek.
6 SNS Franchise

‘Het is zoeken naar 		
de juiste balans’
Voordat ik de stap nam om voor mezelf te beginnen heb ik meer
dan elf jaar gewerkt bij een andere bank. Ook daar heb ik ervaring
opgedaan in het verlenen van financieel advies. Natuurlijk
werken bepaalde zaken bij SNS net even anders, maar dat leer je
snel bij. De echte uitdaging zit in het ondernemende karakter van
mijn nieuwe baan als franchisenemer.

DE JUISTE BALANS VINDEN
Zoals ik had verwacht, is het werken als franchisenemer een
andere tak van sport dan werken in loondienst. Je voelt je nog
meer verantwoordelijk. Niet alleen voor je klanten maar ook voor
het personeel. Een gevoel dat elk uur en elke dag bij je blijft.
Erg? Nee hoor! In het begin moest ik wel even zoeken naar de
juiste balans tussen werk en privé. De eerste maanden klapte ik
door de week thuis de laptop nog geregeld open. Maar ik zorg
ervoor dat ik voldoende tijd overhoud voor mijn gezin. Vooral
in het weekend. Het is handig dat ik als ondernemer enigszins
flexibel ben in de indeling van mijn tijd. Gelukkig hoef ik door
de week nauwelijks tijd te besteden aan koken. Mijn man kookt
graag en we hebben heerlijke oosterse afhaalrestaurants in de
buurt. Hierdoor kan ik tussendoor ook nog spelen met mijn drie
kinderen en naar de sportschool met mijn man.

Chi van Dijck

FRANCHISENEMER SINDS 1 JANUARI 2019
SNS WINKEL VOORBURG

NIEUWKOMERTJE
Als nieuwkomer in een nieuwe werkkring moet je altijd je draai
vinden. Natuurlijk heb ik door mijn achtergrond in financieel
advies al een goede basis, maar elke organisatie heeft zo haar
eigen specifieke werkwijzen en regels. Ik heb nog niet zoveel
SNS-vlieguren als veel andere franchisenemers. Gelukkig krijg
ik veel begeleiding en soms heb ik nog net wat meer nodig.
Bijvoorbeeld bij de meer praktische aspecten van het vak, zoals
het omzetten van hypotheken. Ik doe bijna alles zelf en zo leer ik
steeds bij. Met de nodige telefoontjes en wat rondvragen kom ik
er altijd wel uit.
Ook is het prettig om contact te hebben met andere beginnende
franchisenemers. We komen af en toe bijeen voor een
vergadering of een etentje en delen dan ook uitdagingen en
oplossingen met elkaar. Dat is fijn en ik voel me altijd welkom,
ondanks dat ik als vrouw soms een vreemde eend in de bijt ben
in deze groep hartelijke, overwegend mannelijke, collega’s.

‘Het is prettig om contact
te hebben met andere
beginnende franchisenemers’
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DIVERSITEIT
Eigenlijk maakt het niet zo veel uit of
je man of vrouw bent, hoewel het voor
sommige klanten wel eens als ijsbreker kan
werken. In de winkel en tussen de andere
ondernemers in mijn gebied verkeer ik niet
in een mannenwereld. In de winkel heb ik
4 vrouwen in dienst. Ons team is onlangs
versterkt met een man. Ik voel me als vrouw
prima op mijn plek. Vroeger nam ik wel eens
deel aan specifieke netwerkbijeenkomsten
voor vrouwen, maar ik heb nu andere
prioriteiten. Ik beweeg me altijd graag in
gemêleerd en multicultureel gezelschap. Zelf
ben ik Aziatisch, mijn man is Nederlands
en in de winkel heb ik een Egyptische man
in dienst. In Voorburg voel ik me thuis. Ik
heb hier veel connecties omdat ik hier al
vijftien jaar gewerkt heb. Ik ken de stad
en de mensen die veelal uit Den Haag of
omgeving afkomstig zijn. Ik heb een klik
met de inwoners en de stad.

OP REIS MET DE KLANT
Ik ben zeer begaan met mijn klanten.
Alles wat je doet moet ten goede komen
aan de klant en zijn of haar gezin. Maar
dan ook echt in zijn of haar belang op
langere termijn. Menselijk contact is hierbij
onmisbaar. Ook binnen digitale oplossingen.
Vooral het aanvragen van een hypotheek
is een grote beslissing voor de toekomst.
Ik zie het proces naar het afsluiten van een
hypotheek als een reis waarin je de klant
meeneemt. Van het begin tot het einde hou
je ze op de hoogte van het proces. Ik merk
dat ze dat prettig vinden. Want het komt
voor dat de totale doorlooptijd best lang is.
Ik ben dan afhankelijk van het antwoord
van anderen en als dat wat langer duurt,
dan zorg ik er ondertussen voor dat er geen
stress ontstaat. Het draait om het creëren
van een continue en zorgeloze beleving!
Daar zet ik me met mijn team voor de volle
100% voor in.
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‘Mijn werk is mijn 		
teamsport’
Al vijftien jaar lang is het verlenen van financieel advies de
rode draad in de loopbaan van Maud Niemöller. Eerst was ze
werkzaam bij een andere bank. Toen kwam de kans voorbij om in
Bussum, waar ze heel lang heeft gewoond en gewerkt, te starten
met haar eigen SNS Winkel. Die mogelijkheid heeft ze met beide
handen aangepakt!

SPRONG IN HET DIEPE
Omdat ik als nieuwe franchisenemer bij SNS tegelijkertijd van
‘werkgever’ veranderde en zelfstandig ondernemer werd, sprong
ik wel even in het diepe. Bij het ondernemerschap hoort een
breder pakket aan taken, dan bij mijn vorige baan in loondienst.
Nu ben ik ook verantwoordelijk voor de facilitaire zaken, de zorg
en de opleidingen voor mijn personeel. En uiteraard moest ik
bijleren over de SNS-producten, de processen en de organisatie.
Dat was vooral bij de start een flinke uitdaging! Gelukkig
ben ik goed ingewerkt door twee mobiele adviseurs van het
hoofdkantoor. Ook de persoonlijke vakspecialist die ik kreeg
toegewezen is van grote waarde geweest. Na de inwerkperiode
sta je weliswaar op eigen benen, maar je staat er niet
helemaal alleen voor. Ook dan zijn er op aanvraag voldoende
mogelijkheden om ondersteuning te krijgen of antwoorden
te krijgen op vragen waar je mee zit. Ik probeer meestal eerst
zelf het wiel uit te vinden. Daarvan leer ik het meest. En met
de komst van mijn nieuwe collega op het hoofdkantoor, is de
continuïteit gewaarborgd om aangesloten te blijven bij de interne
SNS-organisatie.

WERK ALS TEAMSPORT
Mijn gezin is heel belangrijk voor mij en daar wil ik voldoende tijd
voor vrijmaken. Daarom probeer ik de dinsdag vrij te houden om
leuke dingen te doen met mijn dochtertje Olivia. Dat betekent
wel dat ik ’s avonds vaak nog even wat werk. Dat ik mijn
werktijd zelf enigszins kan indelen is echt handig. Mijn partner
Peter is mijn steun en toeverlaat. Zelf heeft hij ook een drukke
baan. Maar omdat ik als ondernemer best flexibel kan werken,
kunnen we alles goed afstemmen. Ook in hectische tijden, is het
team Maud & Peter perfect op elkaar ingespeeld. Hierdoor heb
ik nog tijd over om te sporten. Ik speel tussen de bedrijven door
golf om mijn GVB te behouden en meestal heb ik een paar keer

‘We ontzorgen en
staan garant voor een
per week de tijd om wat rondjes te hardlopen. Mijn werk is mijn
teamsport. Met de eerste maanden als startende franchisenemer
achter de rug, kijk ik trots terug op wat ik samen met mijn team
heb weten neer te zetten. Het is en blijft een mooie uitdaging
maar ik ervaar veel voldoening en voel me goed in mijn element.
Ik kan wel zeggen dat SNS Bussum twee jaar na de start echt op
de kaart staat.

professionele en
stralende ontvangst’

DE IMPACT VAN ZELFSTANDIG ONDERNEMEN
Ik heb ook veel contact met collega franchisenemers. Zowel met
een aantal doorgewinterde collega’s als met de ‘jonge garde’
kan ik fijn samenwerken. Het is leuk dat er onlangs ook nog
een andere vrouw in de formule is gestart (Chi van Dijck). We
hebben bijna dezelfde achtergrond en kunnen elkaar daardoor
goed vinden. Op zich maakt het niet veel uit of je man of vrouw
bent, hoewel er in de maatschappij toch nog steeds een stigma
kleeft op vrouwen met een drukke baan en een gezin. Gelukkig
merk ik hier bij SNS en in mijn werkomgeving niets van. In mijn
netwerk heeft het feit dat ik nu als zelfstandig ondernemer werk
meer impact dan dat ik vrouw ben. Helemaal als je met andere
ondernemers aan tafel zit. Ze zien je dan sneller dan voorheen als
‘one of the guys’ . Het vrouw-zijn speelt hierbij eigenlijk geen
rol. Dit helpt enorm in het maken van verbinding, wat de basis is
voor het succes van de winkel.

Maud Niemöller

FRANCHISENEMER SINDS AUGUSTUS 2018
SNS WINKEL BUSSUM

☺

EEN STRALENDE ONTVANGST
Het zoeken naar verbinding is ook waar het om draait bij het
opbouwen van klantrelaties. SNS is laagdrempelig en staat
dichtbij de maatschappij. We zoeken altijd naar het doel achter
de vraag van de klant. We ontzorgen en staan garant voor een
professionele en stralende ontvangst. Het maken van goede
afspraken en helder en duidelijk communiceren staat hierbij
centraal. Zo nemen we de klant stap voor stap mee in het proces
van bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Die persoonlijke
aanpak werkt, want het is soms best ingewikkeld voor de klant.
Op klanttevredenheid scoren we dan ook heel goed!
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Echte professionals
met dat tikkeltje extra
Wij zijn Bob Kramers en Jan Westerink. Als managers van het Mobiel Klantteam zijn
wij verantwoordelijk voor het interne detacheringsbureau van SNS. We werken vanuit
Utrecht, maar zijn natuurlijk vaak in het land bij onze klanten te vinden: de SNS Winkels.
Daar werken onze ca. 45 persoonlijk en financieel adviseurs. Ze worden over het hele
land ingezet.
Zowel in Groningen als in Limburg kom je ze tegen.
Het zijn geen invalkrachten maar echte professionals.
We leveren geen handjes om ’s ochtend de deur open
en ’s avonds de deur dicht te doen, maar brengen
juist toegevoegde waarde. Omdat onze persoonlijk
adviseurs in alle regio’s werkzaam zijn, zien we elkaar
niet dagelijks. Zo’n vier keer per jaar hebben we met z’n
allen een teammeeting. Daarnaast spreken we elkaar
ook regelmatig in het land. De adviseurs weten dat ze
altijd een beroep op ons kunnen doen. Zelfsturing, regie
over je eigen werk én verantwoordelijkheid nemen staat
bij ons centraal.

EXTRA FLEXIBEL
De persoonlijk adviseurs en financieel adviseurs van
het Mobiel Klantteam beheersen natuurlijk alles wat
de adviseurs in de SNS Winkels kunnen. Bovendien
zijn ze extra flexibel. Ze kunnen voor langere of
kortere periode worden ingezet in SNS Winkels waar
tijdelijk extra mankracht nodig is. Bijvoorbeeld als er
onderbezetting is als gevolg van opleidingen, ziekte
of zwangerschapsverlof. Flexibiliteit betekent enerzijds
de bereidheid om regelmatig en soms plotsklaps van
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werkplek te wisselen en anderzijds stijlflexibiliteit; de
capaciteit om je aan te passen aan lokale situaties en
andere collega’s. Een adviseur in ons team kiest dus
expliciet voor deze afwisseling en vindt het leuk om
steeds nieuwe ervaringen op te doen en andere mensen
te ontmoeten.

‘Vanaf dag 1 volledig inzetbaar
en operationeel’
Dat moet je liggen. Je bent een vakvrouw of vakman en
je weet hoe je je rol in nieuwe situaties moet oppakken.
Een leuk voorbeeld deed zich voor toen onze nieuwste
persoonlijk adviseur zich voor het eerst meldde bij een
SNS Winkel. De manager was aan de telefoon, dus
moest hij even wachten. Net op dat moment kwam
er een klant binnen. Onze adviseur sprong meteen in
zijn rol. Toen de manager binnenkwam had hij al koffie
gehaald, was in een goed gesprek beland en stond
naast de klanten, niet ‘stijfjes achter de balie’. Deze
ondernemende en initiatiefrijke instelling is wat onze
opdrachtgevers zoeken.

Jan Westerink en Bob Kramers

MANAGERS MOBIEL KLANTTEAM

Wil je ook weten wat het Mobiel Klantteam voor jou kan betekenen? Neem dan
telefonisch contact op met Jan of Bob en zij denken graag met je mee. Ze zijn ook
per mail te bereiken: snsmobielklantteam@sns.nl.

HET MOBIEL KLANTTEAM BRENGT IETS EXTRA’S

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Een extra troef van onze adviseurs is de brede kennis
die zij meenemen. Daarnaast zijn zij vanaf dag 1
inzetbaar en operationeel. Onze financieel adviseurs
kunnen direct aan de slag met de hypotheekadviezen
en aanvragen. Door steeds op andere locaties te
werken leren ze ook steeds nieuwe dingen. Zij
zien wat goed werkt en wat beter kan. Deze best
practices kunnen ze vervolgens delen met andere
collega’s in het land. Zo worden we allemaal steeds
beter. Het grootste compliment dat we kunnen
krijgen is als onze opdrachtgever ons belt en zegt:
“Hé Bob, die medewerker die je me laatst hebt
gestuurd, die wil ik weer hebben en nu wat langer.
Kan dat?”

Vorig jaar hebben wij een vragenlijst aan alle
franchisenemers verzonden die al van onze
dienstverlening gebruik hebben gemaakt, een
opdrachtgeverstevredenheidsonderzoek. Wij zijn trots
en dankbaar op de ontvangen terugkoppeling van de
betreffende franchisenemers. De uitkomst gebruiken we
om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren.
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Terugblikken op

10 jaar
SNS
Franchise
Marcel van Dam is sinds maart
2010 franchisenemer bij SNS.
Met hem blikken we terug op
ruim 10 jaar ondernemerschap
onder de vlag van SNS. Wat
heeft Marcel destijds doen
besluiten om aan te sluiten bij
de franchiseformule van SNS?
En waarom koos hij ervoor zijn
SNS Winkel in Borne te vestigen?
Deze vragen stelden we aan onze
doorgewinterde franchisenemer
van het eerste uur.
12 SNS
SNSFranchise
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DE START ALS FRANCHISENEMER
Ruim 10 jaar geleden koos Marcel ervoor om
zijn carrière in loondienst om te buigen naar
ondernemerschap. Het was voor hem al snel een
uitgemaakte zaak dat hij alleen deze stap zou maken
als hij kon aansluiten bij een franchiseformule. “Starten
als eenpitter zag ik niet zitten, daar zag ik simpelweg
geen toekomst in. Ik heb meerdere franchiseformules
onderzocht en besloot met SNS in zee te gaan. Achter
deze keuze sta ik nog steeds voor de volle 100%.
Het was, is en blijft uniek dat wij als bank niet alleen
ons merk kunnen aanbieden aan de klant, maar
onafhankelijk hypotheekadvies kunnen geven door met
meerdere hypotheekverstrekkers te werken.”

ONDERNEMEN IN BORNE
De keuze van Marcel om zich te vestigen in Borne was
voor hem een logische keuze. “Naast Borne behoort
een groot deel van Hengelo, waar ik woon, tot mijn
gebied (ca. 30.000 inwoners). Borne draag ik een
warm hart toe, het is een heel mooi dorp waar het
er gemoedelijker en vriendelijker aan toe gaat dan in
veel andere plaatsen. Dat maakt mijn werk niet alleen
gemakkelijker maar ook nog eens veel leuker.

‘Borne draag ik een warm hart
toe, het is een heel mooi dorp
het gaat er gemoedelijker
en vriendelijker aan toe’
Het verbaast me dan ook niets dat Borne enige tijd
geleden de titel heeft gekregen als mooiste dorp
van Overijssel, vooral Oud-Borne is zeer bekend
als toeristische trekpleister.” In het bijzonder vertelt
Marcel ons over de ondernemerskansen in de
‘Bornsche Maten’. In een periode van ongeveer 12 jaar
worden er 2700 woningen gebouwd, verdeeld over
7 woonbuurten. “Hier liggen veel kansen voor ons.
Met het geven van hypotheekadvies kunnen we de
komende tijd nog wel vooruit”, aldus Marcel.

maatschappij is een feit. Daar blijft het niet bij. “Dat
ik er voor mijn klanten ben, vind ik normaal. Iets
extra’s doen voor de lokale bevolking, idem dito. Naast
sponsoring van een tweetal lokale voetbalclubs ben
ik lid van Promoting Neo, de grootste businessclub
van Borne, ten behoeve van RKSV Neo. Het bijdragen
aan goede doelen is minstens zo belangrijk als het
netwerken zelf. Ik hecht ook veel waarde aan het
investeren in duurzame energie en het past helemaal
bij onze visie Bankieren met de menselijke maat.
Een mooi voorbeeld van vorig jaar: het plaatsen van
zonnepanelen.”

ER ZIJN VOOR DE KLANT
“Als ik terugkijk op de afgelopen jaren ben ik tevreden.
In het begin was het best een uitdaging om de zaak
goed van de grond te krijgen. Met hard werken
hebben we niet alleen een goede naam in Borne weten
te krijgen en zijn de klanttevredenheidcijfers goed,
maar hebben we ook hechte makelaarscontacten
opgebouwd. Met 3 makelaars in de regio werken we
nauw samen. Er is tijd ingestoken om er voor de klant te
zijn. Met als resultaat dat er positief gepraat wordt over
SNS en de diensten die we leveren. Daar ben ik heel
erg trots op. Onze investering is niet voor niets geweest
en heeft zichzelf terugverdiend. Dat is ook te danken
aan mijn team en natuurlijk de inwoners van Borne en
omgeving.”

Marcel van Dam

FRANCHISENEMER SNS WINKEL BORNE

IETS TERUGDOEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Dat Marcel dicht bij zijn klanten staat en zich inmiddels
door de jaren heen heeft geworteld in de lokale
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INTERVIEW

‘Samen
ondernemen
bij SNS’
Gaël Géron & Johan Bujan Rodriguez zijn gezamenlijk
franchisenemer bij SNS. In 2017 startten ze met hun
winkel in Amstelveen. Inmiddels zijn ze met de opening van
winkels in Mijdrecht (2018) en Diemen (2019) doorgegroeid
naar 3 vestigingen. Waarom sloten zij zich aan bij de
franchiseformule van SNS? En waarom de keuze voor duoondernemerschap? Waar staat het duo nu en wat kunnen we
nog meer verwachten? We vroegen het Gaël en Johan.

DE KEUZE VOOR DE FORMULE SNS FRANCHISE
De keuze om aan te sluiten bij de formule van SNS was
een logische keuze voor ons. “Wij zijn altijd relatiebankiers
geweest en bij SNS kregen we de kans om deze rol weer
te vervullen in combinatie met het ondernemerschap”,
aldus Johan. “Het bankieren met de menselijke maat, is een
van de belangrijkste redenen geweest om te kiezen voor
deze franchiseformule”, vindt Gaël. “Daarnaast is ook het
verdienmodel interessant en we merken dat ambitie wordt
gewaardeerd bij SNS.”

DE KEUZE VOOR DUO-ONDERNEMERSCHAP

Gaël Géron

FRANCHISENEMER SNS WINKELS
AMSTELVEEN, MIJDRECHT EN DIEMEN
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Voordat Gaël en Johan besloten als ondernemers door het
leven te gaan, hadden ze al een mooie carrière achter de
rug in loondienst. Gaël: “We werkten al jarenlang nauw
samen bij een andere bank. Het was een mooie tijd: we
zijn gegroeid in ons vak en hebben veel geleerd, ook van
elkaar. Maar eerlijk gezegd waren we al van plan om samen
te gaan ondernemen. Waarom samen? We kunnen niet
zonder elkaar”, geven de mannen in eerste instantie lachend
aan. “Samen een zaak starten maakt je flexibel, minder
kwetsbaar en geeft je meer vrijheid om bijvoorbeeld een
keer met vakantie te gaan”, aldus Johan. Gaël: “Helemaal
mee eens! We vullen elkaar aan en houden elkaar scherp.
We zijn allebei actief als adviseur en daarnaast pakken we
allerlei andere zaken op die komen kijken bij het runnen van
een onderneming. Dit vraagt om een goede rolverdeling.
Vooral als je groeit. Het is fijn om hierover met elkaar te
kunnen sparren.”

SUCCESSEN VIEREN EN UITDAGINGEN AANGAAN
Gaël en Johan hebben nu samen drie SNS Winkels. Waar
komt die groei vandaan? “De afgelopen jaren zijn we
vooral gegroeid door klant-op-klant doorverwijzingen.
Daarnaast is het prettig een bestaande portefeuille te
hebben waar ook veel kansen uit komen. Naast de
focus om er vanuit ons vakgebied echt te zijn voor de
lokale bevolking, voelen we ons ook maatschappelijk
verantwoordelijk en dragen graag een steentje bij vanuit de
Manifestgedachte”, geeft Johan aan. Gaël: “Ja, zo hebben
we het Amstelveens voetbalkampioenschap de afgelopen
jaren mede mogelijk gemaakt. Ook ondersteunen we
Make-A-Wish, een stichting die wensen vervult van
kinderen met een levensbedreigende ziekte.”

‘Genoeg ruimte om door te groeien
en te ontwikkelen’
In samenwerking met twee andere franchisenemers van
SNS, John Rotteveel en Mark Kost, opende het duo tevens
een makelaarskantoor. “Dit is een fantastische aanvulling
op de huidige dienstverlening. Zo kunnen we steeds meer
een one-stop-shop aanbieden aan mensen die op zoek zijn
naar een huis en een hypotheek.”
Johan: “We willen blijven doorgroeien en onze
dienstverlening verder ontwikkelen. Het geeft vertrouwen
dat SNS ons dat als franchisegever ook ziet doen. De
focus ligt nu op het groeien en ontwikkelen van de
drie vestigingen en het makelaarskantoor.” Gaël: “Ons
team is de afgelopen jaren flink gegroeid en een aantal
medewerkers heeft intern de stap kunnen maken naar
hypotheekadviseur. We geven onze persoonlijk adviseurs
genoeg ruimte om zich te ontwikkelen en door te groeien.”
“Ons team heeft de drive die wij zelf ook hebben. Hier
selecteren wij zorgvuldig op. We zijn trots op onze mooie
resultaten die we samen neerzetten”, sluit dit duo vol
enthousiasme af.

Johan Bujan Rodriguez

FRANCHISENEMER SNS WINKELS AMSTELVEEN,
MIJDRECHT EN DIEMEN
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GROWTH MINDSET

Nog succesvoller
ondernemen met een
‘growth mindset’
Het concept ‘growth mindset’ is ontwikkeld door Stanford University psycholoog Carol S.
Dweck, Ph.D. Een mindset is volgens Dweck een perceptie die mensen van zichzelf hebben.
Geloven dat je intelligent of dom bent, is een eenvoudig voorbeeld van een mindset.
Mensen kunnen ook een mindset hebben die betrekking heeft op hun persoonlijke of
professionele leven, bijvoorbeeld ‘ik ben een goede leraar’ of ‘ik ben een slechte ouder’.
Mensen kunnen zich bewust of onbewust zijn van hun denkwijze, volgens Dweck, maar
ze kunnen een diepgaand effect hebben op leerprestaties, verwerving van vaardigheden,
persoonlijke relaties, professioneel succes en vele andere dimensies van het leven.

GROWTH MINDSET VERSUS FIXED MINDSET

Jakolien Sok en Arjan
Warmerdam zijn
samen eigenaar van
marketingbureau
Boosting Your Brand.
Sinds 07-07-2007 helpt
Boosting Your Brand
ambitieuze vrouwelijke
ondernemers hun bedrijf
succesvol te runnen door
maatwerk accountability
programma’s,
slimme online
marketingstrategieën en
state-of-the-art webdesign.
Boosting Your Brand werkt
sinds 2015 samen met SNS
Franchise en ontwikkelde
onder meer de site
snsfranchise.nl.
Jakolien en Arjan zijn
ervan overtuigd dat het
voor ondernemers van
essentieel belang is een
growth mindset aan te
nemen teneinde succesvol
te zijn en te blijven. Maar
wat is een growth mindset
nu precies en hoe pas
je dit concept toe in je
onderneming?

Het werk van Carol Dweck concentreert zich op het onderscheid tussen ‘fixed mindset’ en
‘growth mindset’. In een fixed mindset geloven mensen dat hun basiskwaliteiten, zoals hun
intelligentie of talent, gewoon vaste eigenschappen zijn. In een growth mindset geloven
mensen dat hun meest basale vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door toewijding en
hard werken.
Enkele gedragskenmerken van mensen met een fixed mindset zijn dat ze liever geen
uitdagingen aangaan, weinig moeite doen om zich te ontwikkelen, snel ontmoedigd zijn,
moeilijk kunnen omgaan met kritiek en zich geïntimideerd voelen door het succes van
anderen. Mensen met een growth mindset gaan daarentegen graag uitdagingen aan, willen
blijven leren, zijn doorzetters, gebruiken kritiek om zich te verbeteren en zien het succes van
anderen als bron van inspiratie.

HAPPY LITTLE ACCIDENTS
Iemand die ver voor de publicatie van
Carol S. Dweck onbenoemd al een
growth mindset propageerde was de
Amerikaanse landschapsschilder Bob
Ross. Hij maakte in de jaren 80 en 90
wereldwijd furore met zijn tv-serie The
Joy of Painting. Op bijna hypnotiserende
wijze schilderde Ross elke aflevering
in slechts 30 minuten een landschap
en deelde hij gelijktijdig filosofische
mijmeringen zoals “We don’t make
mistakes, just happy little accidents” en
“Talent is a pursued interest. Anything
that you’re willing to practice, you can do.”
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“We don’t make
mistakes, just happy
little accidents”
Bob Ross, The joy of painting

Benieuwd of jij
beschikt over een
growth mindset?
Doe de test op
jakoliensok.com
HOE ONTWIKKEL JE EEN GROWTH
MINDSET ALS ONDERNEMER?

ZO STIMULEER JE EEN GROWTH
MINDSET BIJ MEDEWERKERS

Voor ondernemers is een growth
mindset in deze tijden van zich elkaar
razendsnel opvolgende en technologie
gedreven veranderingen een ‘must’.
Ondernemers met een growth mindset
spelen continu in op deze veranderingen
en inspireren anderen met hun visie en
voorbeeldgedrag. Ze staan open voor
feedback en kritiek, leren van ervaringen
en vertalen deze naar verbetering en
innovatie. In een growth mindset cultuur
worden medewerkers gezien als mensen
met potentie, die worden aangemoedigd
zich continu te blijven ontwikkelen en
hiervoor erkend en gewaardeerd worden.

Medewerkers van bedrijven met een
growth mindset cultuur voelen zich meer
betrokken bij hun werk omdat ze het
gevoel hebben dat ze daarin kunnen
groeien, leren en bloeien. Ze voelen zich
ook meer gemotiveerd om hun best te
doen omdat ze weten dat hun persoonlijke
ontwikkeling en hard werken worden
gewaardeerd.

Tips:
• Breng medewerkers de beginselen van
growth mindset bij
• Organiseer periodieke kennis- en
inspiratiesessies
• Creëer ruimte voor innovatie
Tips:
• Formuleer persoonlijke leerdoelen
Sta
open
voor
verandering
en
focus
• Geef medewerkers voldoende
•
autonomie in hun werkzaamheden en
op kansen
maak ze hiervoor verantwoordelijk
Voorkom
een
angstcultuur
•
• Fouten maken mag en fouten zijn er
• Stimuleer betrokkenheid in alle
om van te leren
geledingen van je bedrijf
• Stimuleer onderlinge samenwerking • Zorg voor een vitale werkomgeving
met goede en gezonde catering en
• Organiseer feedback van klanten en
ruimte voor ontspanning, interactie en
medewerkers
mobiliteit
Sta
open
voor
feedback
en
kritiek
en
•
pas de bedrijfsvoering hierop aan
• Vier successen samen
Toon
voorbeeldgedrag
en
stimuleer
•
medewerkers zich te ontwikkelen
• Let bij werving van personeel op
de aanwezigheid van een growth
mindset
• Leer te genieten van het proces in
plaats van alleen te focussen op
gestelde doelen
• Laat je inspireren door successen van
andere ondernemers

BOEKENTIP

Mindset
Carol S. Dweck, Ph. D.
ISBN: 9789088508097
De wereldberoemde
psycholoog Carol S. Dweck
van Stanford University
heeft, na tientallen jaren
onderzoek naar prestatie en
succes, een baanbrekend
begrip ontdekt: de kracht
van onze mindset. Carol
Dweck legt in dit boek over
mindset uit dat het niet
alleen onze vaardigheden
en talenten zijn die voor
succes zorgen, maar ook
onze statische of op groei
gerichte mindset. Dweck
onthult wat alle goede
ouders, leerkrachten,
topmanagers en sporters al
weten en laat zien hoe een
simpel idee over de werking
van de hersenen, liefde
voor leren en veerkracht
kan creëren, die de basis
vormen voor prestaties op
elk terrein.
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EEN DAG UIT HET LEVEN

Een dag uit
het leven
van Bram Tol

Bram is sinds eind 2018 franchisenemer van de
SNS Winkel in Beverwijk. Begin 2020 opende hij
zijn tweede SNS Winkel aan de overkant van het
Noordzeekanaal in IJmuiden. Voor Bram geen
onbekend terrein, want hij groeide erop en hielp
zijn vader in de radio- en tv-winkel. Bram is
getrouwd met Chantal. Zij werkt drie dagen per
week als grafisch ontwerper. Samen hebben ze
drie kinderen, een meisje van 12 en twee jongens
van 10 en 7 jaar oud.

06:15

07:30

De wekker rinkelt in huize
Tol om 6.15 uur. Vroeg?
Ach, het went. Om drie
kinderen op de rit te krijgen
voor school heb je wel wat
tijd nodig. Na een snelle
douche laat ik de hond uit.
Weer of geen weer, het
beestje moet er uit. Daarna
ben ik gelijk goed wakker.
Ondertussen heeft Chantal
het ontbijt gemaakt. Ik neem
steevast havermoutpap en
een goede kop koffie.

De ‘familie Tol’ zit aan tafel. Ondanks dat Chantal
om 8 uur al op het werk moet zijn, willen we graag
in de ochtend met z’n allen aan tafel te zitten.
Hierna gaat Chantal naar haar werk en breng ik de
kinderen naar de basisschool. Hier zit ik tevens in de
medezeggenschapsraad. Vervolgens rij ik door naar
een van de twee winkels, vandaag naar IJmuiden.

09:30 De winkel is nu open. In de ochtend is het
nog niet zo druk, dus kan ik met het team van beide
winkels via een Skype een dagstart maken. In het
team zitten vier persoonlijk adviseurs, waarvan er een
WFT Hypothecair Krediet heeft behaald. Binnenkort
komt er een financieel adviseur bij. We bespreken
wat er nog open staat van de dag ervoor en welke
afspraken er in de agenda staan. Daarna kan
iedereen aan de slag. M.u.v. het klantcontact met
winkelbezoekers ligt de planning grotendeels vast.

10:30

12:00

Er komt een jong stel langs om de mogelijkheden
voor een hypotheek te bespreken. Ze gaan
binnenkort trouwen en hebben een bod op een
woning gedaan. Ze hopen dat de financiering
geen roet in het eten zal gooien. Gelukkig ziet het
er goed uit. Ik bespreek de mogelijkheden en we
maken een tweede afspraak voor de week erop.

Ik loop de winkel in
en zie dat Samantha
in gesprek is met een
klant. Ik heb nu tijd
om even een paar
telefoontjes te plegen
en te werken aan het
adviesrapport voor
het jonge stel.
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16:00
SANTPOORT
18:00
SPORTSCHOOL

13:30
Er komt een klant die een afspraak heeft in verband met zijn aflossingsvrije hypotheek.
Deze wil hij deels omzetten naar een andere hypotheekvorm.

12:45
Vandaag haal ik de
broodjes voor de lunch.
Er zijn genoeg winkels
in de buurt, want
beide winkels zijn vlak
bij de winkelstraat.
Eten doen we altijd
samen. We stemmen
af welk winkelteam
op welk moment gaat
lunchen. Zo blijven we
telefonisch bereikbaar.
Omdat we de winkel
niet sluiten, eten we
met zijn tweeën in een
ruimte achter in de
winkel.

?

€

14:30
Het is tijd voor een
coachingsgesprek.
Het team bestaat
hoofdzakelijk uit
nieuwe, jonge
persoonlijk adviseurs.
Ze vinden het fijn
als ik ze help hun
gesprekstechnieken te
verbeteren. Dan luister
ik mee met een gesprek
en geef feedback of ik
bespreek een casus met
ze. Vandaag doen we
een rollenspel. Ik speel
de klant die met een
pinprobleem naar de
winkel komt. De vraag
is hoe je subtiel meer te
weten kunt komen over
de klant.

18:00
Ik sta voor de sportschool om mijn dochter op te
pikken van haar Krav Maga les, een no-nonsense
verdedigingstraining. Nog even en ze is echt niet
meer in de hand te houden . We eten meestal
tussen 18 en 19 uur. Op de werkdagen van Chantal
eten we maaltijden van Hello Fresh. Dat is handig,
lekker en afwisselend: Italiaanse pasta’s, Afghaanse
platbroodpizza’s, Chinese noedels…

☺

16:00
Ik rij naar een echtpaar in Santpoort om een bindende
offerte voor een hypotheek af te leveren. Het
marktgebied van mijn winkels is groot en loopt van
Santpoort Zuid tot Heiloo. Meestal plan ik de afspraken
bij klanten thuis in de ochtend of namiddag. Dat scheelt
reistijd. Er staat koffie klaar en een heerlijke punt
appeltaart. Vooruit dan maar. Ik zal morgen extra mijn
best doen tijdens de fitnesstraining die ik driemaal per
week probeer te volgen.

19:00
Ik vertrek naar de netwerkborrel van de
ondernemersvereniging OV IJmond. Het is
zinvol om regelmatig dit soort bijeenkomsten te
bezoeken. Goed voor de zichtbaarheid van je
bedrijf en ook leerzaam en leuk. Want er worden
ook sprekers uitgenodigd en bedrijfsbezoeken
georganiseerd.

22:00

23:15

Ik kom thuis en drink
nog even een kop
thee voor ik naar
bed ga. Ik kan nooit
gelijk slapen. Ik moet
even mijn hoofd leeg
maken en alles wat
met werk te maken
heeft naast me
neerleggen.

Ik stap in bed en
we besluiten nog
even naar Jeuk te
kijken. Niet echt een
programma om bij in
slaap te vallen, maar
wel geniaal. Echt
hilarisch! Daarna gaat
het licht uit en val ik in
een diepe slaap.

Bram Tol

FRANCHISENEMER
SNS WINKELS
BEVERWIJK EN
IJMUIDEN
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JUBILARISSEN

10
jaar
SNS
Franchise
O NZE JUBI L A R I S S E N

Het is alweer 10 jaar geleden dat SNS besloot
te starten met haar franchiseformule.
Gedreven door het geloof dat lokale
aanwezigheid en echt ondernemerschap
het verschil zouden maken begon ze aan
dit avontuur. Inmiddels heeft de formule
haar kracht bewezen en zijn bijna alle
franchisenemers van het eerste uur nog
steeds blij dat ze de stap naar SNS Franchise
hebben gezet. Tijd om ze te vragen wat 10
jaar SNS Franchise voor ze heeft betekend!
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‘Al tien jaar niet het gevoel te hebben naar mijn werk te moeten’

Bert Everts – Franchisenemer SNS Winkels Emmen, Coevorden, Klazienaveen en Hardenberg

		
		

‘Fantastische tijd met prachtige ontwikkelingen’

Gert Blaauw – Franchisenemer SNS Winkels Winschoten, Stadskanaal, Veendam, Appingedam en Bedum

				
				

			
			
			
			

‘Een mooie periode die voorbij is gevlogen’

Klaas Schep – Franchisenemer SNS Winkels Culemborg en Leerdam

‘10 jaar SNS Franchise betekent voor ons een fijne periode van hard 			
werken, vrijheid en persoonlijke groei’
Mark Kost en John Rotteveel – Franchisenemers SNS Winkels Amsterdam Mosveld, Amsterdam 			
Noord, Assendelft, Purmerend en Zaandam

‘10 bewogen, maar mooie jaren waarin franchisegever en franchisenemer elkaar meer en
meer hebben gevonden. Samen staan we sterk voor de klant in woord en daad’

Roy Verstappen – Franchisenemer SNS Winkels Tegelen en Panningen

		
		

‘10 jaar lang als team en SNS in de goede richting naar 1 grote familie’

Gerard Zomer – Franchisenemer SNS Winkels Nijverdal, Raalte en Vriezenveen

				
				

‘Omarmen van waarden en normen waar ik mij senang bij voel’

Winfried Hamacher – Franchisenemer SNS Winkel Echt

			
‘Terugkijken op een periode waarin we veel hebben meegemaakt en 			
hebben geleerd. Veel zin in de komende tien jaar samen met SNS! ’
			

Robert Vink en Rienk van der Ley – Franchisenemers SNS Winkels Elst, Arnhem-Zuid en Huissen

				
				
				

		
		
		

‘10 jaar geleden waagde ik de sprong ik het diepe... Ik ben er 			
trots op dat het een groot succes is geworden’

Rinus de Vrieze – Franchisenemer SNS Winkels Den Helder, Heerhugowaard en Schagen

‘10 jaar SNS Franchise voelt voor mij ... Als ondernemen met een
warme deken om je heen...’

Ralph Driezen – Franchisenemer SNS Winkels in Enschede

‘Ik vind het mooi dat ik vanaf het begin de ontwikkeling van SNS franchise
heb mogen meemaken. Hierdoor heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan
het positieve imago van SNS’

Marcel van Dam – Franchisenemer SNS Winkel Borne

				
				

			
			

‘Dat ik mijn droom kon laten uitkomen: ondernemer worden!’

Roy Siebes – Franchisenemer SNS Winkels Duiven, Velp (GLD), Dieren en Zevenaar

‘10 jaar vrij ondernemen met een innige samenwerking met SNS (de Volksbank)’
Berend Tissen – Franchisenemer SNS Winkels Bemmel, Boxmeer en Groesbeek
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FRANCHISENEMER WORDEN

Peter Kuindersma en Marc Vaessen

ONZE FRANCHISE SPECIALISTEN

Franchisenemer worden
Peter Kuindersma en Marc Vaessen zijn de franchise specialisten van SNS. Ze hebben
allebei hun sporen verdiend in diverse adviserende en specialistische (management)
functies. Met hun kennis en ervaring weten ze hoe het voelt om als franchisenemer
midden in de samenleving te staan. Peter vind je vooral in het noorden en westen van
het land, Marc vooral in het oosten en zuiden.
BETROKKEN VAN A TOT Z
Als franchise specialisten zijn we de regisseurs in het gehele proces van franchisenemer worden, tot franchisenemer
zijn en een eventueel afscheid als franchisenemer. Vanaf het moment dat SNS op zoek is naar een franchisenemer
worden we betrokken. Daarna ondersteunen we de aspirant franchisenemer in alle stappen tot zijn winkel geopend
kan worden. Met onze expertise weten we als geen ander wat er nodig is om nieuwe franchisenemers succesvol te
laten starten. Ook na de start laten we niemand zwemmen. We blijven betrokken en zijn beschikbaar voor advies
en als klankbord.
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NIET OVER EEN NACHT IJS
Bij het contracteren van nieuwe franchisenemers gaat
SNS niet over een nacht ijs. Voor zowel de betrokken
kandidaat als voor de bank is dit best een spannend
proces. Je gaat immers samen een nauwe relatie
aan. Daar komt bij dat de meeste kandidaten een
achtergrond in loondienst hebben. Ze zijn blij met onze
hulp om weloverwogen de voordelen en de risico’s
van de stap naar ondernemerschap af te wegen. We
spiegelen zaken niet mooier voor dan ze zijn, want daar
is op termijn niemand bij gebaat.

Een degelijk en realistisch plan
Na de nodige checks en het assessment is het de
bedoeling dat er een businessplan wordt geschreven.
Belangrijk onderdeel is hoe je als toekomstig
ondernemer samen met je team lokaal zichtbaar en
actief wordt. Hoe ga je het verschil maken en zorg je
ervoor dat de relatie met je (nieuwe) klanten centraal
staat. Ook het ‘bankieren met de menselijk maat’
zoals omschreven in het Manifest, is een belangrijk
onderdeel. Als franchisespecialisten ondersteunen we bij
het maken van een degelijk en realistisch plan. Het hele

traject wordt uiteindelijk afgesloten met een presentatie
van de businesscase aan de directie. Als het hele traject
succesvol is afgerond, starten de nieuwe franchisenemers
meestal met een tijdelijk contract. Zo kunnen ze SNS
alvast goed leren kennen en zich voorbereiden op de start
als zelfstandig ondernemer met hun eigen winkel en team.

IN BEWEGING BLIJVEN
Naast begeleiding van nieuwe franchisenemers
zijn we ook regisseur in, soms complexe, trajecten.
Dit kan een verlenging of beëindiging van een
franchiseovereenkomst zijn of de overname van
klantgebieden. Daarnaast leveren we onze bijdrage
aan verschillende projecten. Momenteel is dat de
invoering van de nieuwe franchisewet. Hierin werken
we samen met franchisenemers en collega’s. De
formule is van ons allemaal, dus samen realiseren
we de ambities en strategie van SNS. We treden op
verzoek ook op als coach en sparringpartner voor
onze (nieuwe) franchisenemers. Zo zorgen we er met
elkaar voor dat onze formule in beweging blijft en we
continu verbeteren! Dat maakt onze rol afwisselend en
uitdagend!

Stappenplan Franchisenemer worden
€
Oriënterend gesprek met
kandidaat franchisenemer,
Specialist Franchise en/of
recruiter.

Verdiepingsgesprek met
de Specialist Franchise.

CV- en diplomacheck,
toetsing haalbaarheid AFM
aanvraag.

Bankscreening.

Toetsing financiële
haalbaarheid met een
Quick Scan.

SNS

Bedrijfsbezoek aan een
franchisenemer in jouw regio.

Kennismaking met je Directeur Klantteam.

Assessment van een dag.

Opstellen businessplan onder
begeleiding van de Specialist
Franchise, toetsing door Performance
Analist.

AFM
Proefpresentatie.

Gesprek met de Directeur
SNS Retail & Advies.

Presentatie aan eindcommissie.

Oprichting van de BV en aanvraag
AFM-vergunning.

Dit hele proces duurt tussen de 9 en 12 maanden
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We doen het samen
Ik ben Hans van der Ven. Als directeur Klantteams ben ik verantwoordelijk voor een
aantal klantteams in het land en tevens eindverantwoordelijk voor het Centraal
Klantteam. Het mooie aan mijn baan is dat ik dagelijks het enthousiasme zie waarmee
mijn collega’s in Utrecht, Groningen en in het land werken aan de toegevoegde waarde
voor zowel de klant, de aandeelhouder, als onze medewerkers én de maatschappij.
ELKAAR LATEN SCHITTEREN
Het Centraal Klantteam zorgt met 120 medewerkers
vanuit Utrecht en Groningen voor de telefonische
beantwoording van klantvragen. Dit als overloopfunctie
tijdens kantooruren, maar ook daarbuiten. We zijn
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
21.00 en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. We staan
klaar voor alle vragen van algemene aard en kunnen
met onze experts ook specialistische gesprekken aan.
Daarnaast behandelen we inkomende klantverzoeken
die ons via andere kanalen bereiken, zoals WhatsApp,
Social media, chat en e-mail. Dan zijn we op de
achtergrond actief. Uiteraard zorgen we ervoor
dat onze dienstverlening naadloos aansluit op de
activiteiten in de winkels. Hier mogen geen verschillen
tussen zitten. Samen zijn we er voor dezelfde klant,
en als we onze collega’s in het land kunnen laten
excelleren, zullen we het niet nalaten!

ELKE VRAAG IS BELANGRIJK
Wat niet iedereen weet is dat wij ook een tweedelijns
functie hebben voor complexere zaken of problemen
die uitzoekwerk behoeven. Dat mag best wel wat
meer bekendheid krijgen. Ook franchisenemers en
hun medewerkers kunnen een beroep doen op deze
diensten. Toch zie ik nog vaak dat medewerkers in
het land van alles proberen om knelpunten zelf op te
lossen. Hoewel die inspanning op zich natuurlijk positief
is, is het niet altijd het meest efficiënt. Vaak gaat het
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DE 2E LIJNEN VAN HET
CENTRAAL KLANTTEAM
Case Management
Team Zakelijk

Moeilijke vragen over verzekeringen,
betalen en sparen voor zakelijke
klanten

Case Management
Team Klant Betalen en
Sparen

Moeilijke vragen over verzekeringen,
betalen en sparen voor particuliere
klanten

Case Management
Team Beleggen

Vragen over orders, orderhistorie,
jaaroverzichten (voor 2012) en
overige complexe vragen

2e lijn Hypotheken,
Levens- en
Schadeverzekeringen

Complexe vragen over hypotheken,
levens- en schadeverzekeringen

Helpdesk Internet
Diensten

Voor technische fouten of storingen
in Mijn SNS, app of op snsbank.nl

Hypotheken zonder
advies

Vragen over Hypotheekaanvragen
en -omzettingen die bepaalde
klanten zonder verder advies kunnen
afsluiten

Telefonisch Afsluiten
zonder Advies

Vragen over bijvoorbeeld SNS
Lijfrentenieren, SNS Lijfrente Sparen,
SNS Gouden Handdruk Inkomen

om zaken die slechts sporadisch voorkomen, variërend
van vragen over oude producten die niet meer worden
verkocht of om technische problemen met een app
die de klant wil gebruiken. In de meeste gevallen blijft
de persoonlijk adviseur in de winkel in de lead. Dit
betekent dat de medewerker van de tweede lijn helpt
met het juiste antwoord en de persoonlijk adviseur
het terugkoppelt naar de klant. Door vragen voor te
leggen aan onze experts in Utrecht en Groningen kun
je misschien iets bijleren en de klant doorgaans sneller
helpen. Wij vinden vragen nooit overbodig. Ze geven
ons ook nieuwe inzichten. Niet iedereen heeft hetzelfde
kennisniveau, dus helpen we elkaar graag.

‘Een bijzondere winkel aan de
Croeselaan’
Naast mijn rol in het Centraal Klantteam ben ik
ook verantwoordelijk voor een aantal winkels in
Groningen en de regio rondom Utrecht. Dit zijn zowel
loondienstwinkels als franchisewinkels, zoals de SNS
Winkels van Eric Jongerius en Edgar Versteeg. Zij
hebben elk hun eigen franchisegebied in en rondom
Utrecht en daarnaast ook nog drie winkels gezamenlijk,
waaronder een bijzondere winkel op het hoofdkantoor
aan de Croeselaan. Ik vind het heel mooi dat hier twee
franchisenemers garant staan voor de service naar
de medewerkers van SNS. Want dat is natuurlijk de
grootste klantgroep van deze winkel.

SAMEN VOOR DEZELFDE KLANT
Elke twee maanden bespreek ik met Eric en Edgar
de stand van zaken. We bespreken beleidsmatige
kwesties, nemen de cijfers door, bespreken de
groeimogelijkheden en de klanttevredenheidsresultaten.
En natuurlijk help ik als een kwestie escalatie nodig
heeft, bijvoorbeeld bij een dossier waar extra druk op
staat of bij lastige klachten. Omdat ik de wegen op
het hoofdkantoor goed ken, kan ik ze helpen zaken in
goede banen te leiden. In dat geval wil ik mezelf ook
graag in een klantdossier te verdiepen. Samen zorgen
we voor een optimaal resultaat!

Hans van der Ven

DIRECTEUR KLANTTEAMS
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‘Bij een 8 maken we
ons zorgen’
Wij zijn Edgar Versteeg en Eric Jongerius. Al bijna tien jaar zijn we franchisenemer bij SNS. In de loop van de
tijd zijn we flink gegroeid. We hebben elk twee eigen winkels en samen runnen we drie winkels in Utrecht,
waaronder de SNS Winkel in het hoofdkantoor op de Croeselaan. Met zo’n 30 medewerkers en de collega’s
die ons ondersteunen op het hoofdkantoor zorgen we elke dag voor een optimale klantbeleving. Die beleving
begint bij bereikbaarheid. Omdat we relatief veel winkels hebben, kunnen we profiteren van de schaalgrootte.
Zo kunnen we de werkdruk spreiden over al onze klantteams. Medewerkers uit Vleuten kunnen bij drukte
inspringen bij Nieuwegein en vice versa. Ook met het hoofdkantoor werken we samen. Daar kunnen onze
klanten in de avonduren terecht met hun vragen.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING
We zijn een hecht team. Minimaal 1 keer per week
zitten we samen voor overleg en daarnaast bellen
we doorgaans een paar keer per dag. “Ik heb bijna
meer contact met Eric dan met mijn vrouw”, vertelt
Edgar. “Ja, dat geloof ik graag. Mijn kinderen roepen
als de telefoon gaat: ‘dat is Edgaaaaar!’. Ze zijn nog
maar 2 en 4 jaar oud! Zie je het voor je?”, voegt
Eric toe. We vullen elkaar prima aan. Daarnaast is
het belangrijk dat we ons omringen met mensen op
wie we kunnen bouwen. Vooral als iets een keer niet
vlekkeloos verloopt. We hebben daarom heel veel
aan de klantteamregisseurs van het hoofdkantoor.
Zij zijn ons eerste aanspreekpunt voor operationele
zaken. Ze helpen onder meer met inzage in de cijfers,
kwaliteitsmetingen, opleidingen voor medewerkers en
toegang tot systemen. Bij meer urgente of strategische
issues kunnen we daarnaast schakelen met onze
directeur Klantteams, Hans van der Ven. Dit doen we
niet te vaak, maar als het echt nodig is fungeert hij
als bemiddelaar en sparringpartner bij lastige klachten
of een dossier dat te lang op de plank blijft liggen.
Hij kent de wegen op het hoofdkantoor nog net wat
beter, wat meestal leidt tot een snelle oplossing. We
zijn heel tevreden over de samenwerking met SNS als
franchisegever.

HET JUISTE GEVOEL
Ook de nieuwe winkelinrichting is naar onze mening
zeer geslaagd en draagt bij aan onze missie. De
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huiselijke sfeer maakt ons nog laagdrempeliger. De balie
is weg waardoor we niet meer tegenover, maar naast
de klant staan. De afstand tot de klant wordt hierdoor
ook gevoelsmatig nog kleiner. Het persoonlijke contact
en ‘echt helpen’ zijn de sleutel tot ons succes. Ik denk
dat vooral de franchisenemers van SNS zich hier bewust
van zijn. De klanten zijn nodig voor onze toekomst en
we hebben de mond-tot-mond reclame hard nodig om
verder te kunnen groeien. Dat realiseer je niet met een
marketingcampagne. Hiermee trek je weliswaar klanten
naar de winkel, maar ter plaatse moet je het juiste
gevoel overbrengen. Hiervoor nemen we de tijd. De
producten komen meestal vanzelf. Het is helemaal niet
gek om een gesprek te voeren van twee uur voor iets
belangrijks als een hypotheek. Desnoods twee of drie
keer als dat nodig is. Klanttevredenheid is ons doel!

NEGENS EN TIENEN MET BEELDBELLEN
Wat niet iedereen gelooft is dat je dat gevoel, dat
persoonlijke, ook prima kunt realiseren met beeldbellen.
Het begon allemaal met een pilotproject begin 2020.
Het werkt heel eenvoudig. Je spreekt een tijdstip af
en stuurt een link waarmee de klant kan inloggen in
onze beveiligde omgeving voor een videogesprek.
Je kunt hier heel flexibel mee omgaan en de klant
spreken wanneer het hem of haar het beste uitkomt.
Klanten kunnen zelfs inbellen vanuit verschillende
locaties en hoeven niet te reizen of parkeren. Erg handig
allemaal. Vervolgens zit de klant comfortabel in zijn
eigen omgeving en ook wij zijn natuurlijk niet altijd

Foto: Eric Jongerius

FRANCHISENEMER SNS WINKELS VLEUTEN, MAARSSEN EN UTRECHT

Edgar Versteeg

FRANCHISENEMER SNS WINKELS NIEUWEGEIN, HOUTEN EN UTRECHT

op kantoor als zo’n gesprek plaatsvindt. Dan is dat
huiselijke op de achtergrond aanwezig en dat kun je
dan met een knipoog gebruiken. Wat we wel merken is
dat het succes afhankelijk is van de voorbereiding. De
aan te kopen woning staat als eerste op het scherm,
alle gegevens die de klant heeft aangeleverd hebben wij
in ons systeem gezet. Laat de klant gelijk merken dat
je zijn case goed hebt bestudeerd. We merken dat we
door echt op de situatie van de klant in te gaan en door
te vragen het een warm, persoonlijk gesprek wordt.
Dit stelt gerust. Klanten zijn supertevreden met de
gesprekken die we op deze manier voeren. We krijgen
eigenlijk alleen maar negens en tienen. Bij een acht
maken we ons zorgen. Ging er iets niet goed!? We zijn
kritisch en streven steeds naar verbetering.

KWALITEIT ONDER DE LOEP
We zijn daarom heel blij met onze winkel op de

Croeselaan. Die winkel ligt natuurlijk onder een
vergrootglas. Dagelijks lopen er veel mensen door
de hal. Het grootste deel zijn werknemers van de
Volksbank, maar er komen ook klanten van buitenaf.
Hoewel het eigenlijk een gewone winkel is, is er
toch net iets meer aandacht voor het uiterlijk van
de winkel en de kleding van de medewerkers. Deze
winkel is tegelijk ook een showcase voor de nieuwe
inrichting. Er zijn twee spreekkamers. Eén kamer is
zichtbaar van buitenaf, de ander is afgeschermd voor
gesprekken die om iets meer privacy vragen. De extra
aandacht van de hoofdkantoormedewerkers voor deze
winkel is overigens niet vervelend. De reacties zijn
overwegend positief. We hebben sinds kort een eigen
kwaliteitsmedewerker die ervoor zorgt dat die drive
naar verbetering niet tot stilstand komt. We willen de
perfectie die we hier nastreven ook graag doorzetten
naar onze andere winkels.
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FINANCIËLE WEERBAARHEID
WAAROM KIEST SNS ERVOOR OM ZICH TE RICHTEN OP
FINANCIËLE WEERBAARHEID?

‘Onze klanten
financieel
weerbaar
maken, daar
doen we het
voor’
Marieke Commandeur

HOOFD EXPERTISE CENTRUM FINANCIËLE
WEERBAARHEID EN LID MT SNS

“Financiële weerbaarheid is
een belangrijk onderdeel in de
missie van SNS”, zegt Marieke
Commandeur, hoofd van het
Expertise Centrum Financiële
Weerbaarheid, lid van MT SNS.
“Toch merken we dat het niet
altijd duidelijk is wat we nu
precies bedoelen en welke rol wij
kunnen spelen om klanten hierbij
te helpen. Daarom aandacht
hiervoor in dit magazine. We
hopen je hiermee te inspireren.”
Franchise
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We vinden het onze taak om eraan bij te dragen dat Nederlanders
zich goed voelen over hun geldzaken. Want je geldzaken niet
op orde hebben kan grote gevolgen hebben voor je leven. Uit
onderzoek blijkt zelfs dat financieel welzijn na fysieke gezondheid
de belangrijkste factor is voor het voelen van geluk. We kunnen een
belangrijke rol spelen door klanten actief te helpen om financieel
weerbaar te worden en blijven. Persoonlijk contact en oprechte
aandacht voor de klant zijn van groot belang als we klanten echt
willen helpen. Want over je financiële zorgen praten vinden mensen
moeilijk.

MARIEKE, WANNEER IS IEMAND EIGENLIJK FINANCIEEL WEERBAAR?
Financiële weerbaarheid is een term die we niet gebruiken als we in
gesprek zijn met klanten. Dat is te abstract. Bij klanten hebben we
het eerder over “je geldzaken op orde hebben of slim omgaan met je
geldzaken”. In onze klantbeloftes is dit geformuleerd in begrijpelijke
taal. Het gaat er bij financiële weerbaarheid om dat je je financiële
huishouden op orde hebt en dat je je daar gerust over voelt. Je bent
dus financieel weerbaar als je voldoende spaarbuffer hebt, voldoende
vaardigheden hebt om verstandig met geld om te gaan en je geen
zorgen over geld hebt. Belangrijk daarin is dat alle combinaties
mogelijk zijn. Soms heeft iemand genoeg geld, maar toch ook
zorgen. Juist die emotionele kant is van belang. Want door zorgen
kan je stress krijgen en stress heeft veel invloed op je leven.

Hoe kunnen we als bank klanten helpen
financieel weerbaar te worden?
In de dagelijkse bankzaken verliezen klanten vaak het overzicht in
hun financiën. En daar kun je je behoorlijk zorgen over maken. Hier
kunnen we helpen in een persoonlijk gesprek over inkomsten en
uitgaven. Door dat steuntje in de rug komt de klant in actie en zegt
bijvoorbeeld een abonnement op. Ook het stimuleren van klanten
om te sparen is belangrijk. Nog te veel Nederlanders hebben geen
buffer om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te vervangen. Ook
bij de grotere veranderingen in het leven helpen wij klanten met
hun geldzaken. Zowel de positieve als de negatieve veranderingen:
trouwen, een nieuw huis, maar ook scheiden of werkloosheid. Zo
hebben we onlangs de scheidingsexpert geïntroduceerd.

DAT KLINKT ALLEMAAL HEEL MOOI, MAAR HOE GAAN WE HIER
GELD AAN VERDIENEN?
Financiële weerbaarheid is de kern van ons businessmodel. Daar
willen we onze klanten mee verder helpen. En dat kan alleen
als de financiële situatie van SNS zelf ook gezond is. We zijn ten
slotte een commercieel bedrijf. Veel producten en diensten die

Durf het
gesprek aan
te gaan.
Geld is een
onderwerp
waar een
taboe op zit.

we nu aanbieden dragen uitstekend bij aan de financiële weerbaarheid van klanten. We
ontwikkelen ons als relatiebank steeds verder in het geven van breder advies, niet alleen
over je hypotheek. Het is de kunst om onze klanten de waarde van dit advies te laten
ervaren, waardoor nieuwe verdienmodellen mogelijk worden. Financiële weerbaarheid
kan directe inkomsten opleveren zoals bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek bij de
scheidingsexpert. Maar financiële weerbaarheid kan ook op andere manieren lonen. Een
klant helpen om zijn geldzaken op orde te brengen heeft als direct effect klantenbinding en
heeft op langere termijn mogelijk tot gevolg dat er minder schulden ontstaan die ook voor
de bank heel kostbaar zijn.

WAT ZAL DE IMPACT VAN CORONA ZIJN, EN WAT KUNNEN WIJ DAARIN BETEKENEN?
“Laat de gezondheidscrisis geen armoedecrisis worden”. Die inspirerende oproep deed
Koningin Maxima tijdens de Platformbijeenkomst ‘Wijzer in Geldzaken’ in mei 2020. De
impact van corona is voelbaar in de portemonnee van steeds meer Nederlanders. Inkomsten
vallen fors terug, zeker voor flexwerkers, zzp’ers en ondernemers. De overheid stelt geld
beschikbaar en banken, ook wij, bieden uitstel van betaling. Hiermee voorkomen we dat
mensen direct kopje onder gaan. Maar de stress die financiële zorgen met
zich meebrengen, verdwijnt hiermee niet. En we weten dat door financiële
stress mensen vaker onverstandige financiële keuzes maken.
Door aandacht voor financiële zorgen te vragen, kunnen we heel gericht
een persoonlijk gesprek aangaan met onze klant en meedenken in
oplossingen om die zorgen weg te nemen. Hoe vroeger hoe beter. Pas
door het hele, persoonlijke verhaal aan te horen kun je echt meedenken.
Het liefst gebeurt dit dus niet met digitale middelen, maar in een
persoonlijk gesprek met iemand die je in vertrouwen kunt nemen. Onze
SNS adviseur bijvoorbeeld.

BEN JIJ ZELF FINANCIEEL WEERBAAR?
Ik zie mijzelf als financieel weerbaar. Dat wil zeggen, ik heb een goede
financiële positie, ik heb de vaardigheden om met geld om te gaan en ik
heb geen zorgen over geld. Dat is een hele fijne situatie. Maar ik vertoon
echt geen voorbeeldgedrag hoor. Ik wil elk jaar mijn verzekeringen,
energiecontract en abonnementen vergelijken en aanpassen, maar doe
het vervolgens niet. Ik schaam mij er wel een beetje voor dat ik niet die
discipline heb.
Wat probeer je jouw kinderen mee te geven over geld?
Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen leren sparen voor iets dat ze
graag willen. En er nog een nacht over slapen voordat ze geld uitgeven.
Zich afvragen: heb ik hier echt plezier van? Ik geef ze zakgeld en laat mij
niet verleiden om dingen voor te schieten. Als mijn kinderen iets willen
dan zullen ze hier zelf voor moeten sparen of klusjes doen om geld te
verdienen.

WAT ZIJN JOUW TIPS VOOR COLLEGA’S IN DE WINKEL?
Durf het gesprek aan te gaan. Geld is een onderwerp waar een taboe op
zit. Dat maakt het misschien spannend. Maar financiële weerbaarheid
gaat over iedereen, ongeacht hoe hoog je inkomen is. Door een relatie op
te bouwen met de klant wordt het makkelijker om het gesprek aan te gaan.
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MELLE EN GERARD OVER FINANCIËLE WEERBAARHEID

HOE PAK JE HET IN DE PRAKTIJK AAN?

Melle Blekman is franchisenemer met SNS Winkels in
Zaltbommel, Wijchen, Druten en Beuningen. Hij zet zich met
zijn hele team actief in voor financiële weerbaarheid.

Ik wil onze
toegevoegde waarde in
de maatschappij laten
zien
WAT DRIJFT JOU OM JE OP FINANCIËLE WEERBAARHEID TE
RICHTEN?
“Al tijden waren we op zoek naar een manier om op een structurele
manier invulling te geven aan financiële weerbaarheid. Want
hoe kunnen we de klanten bereiken die het écht nodig hebben?
Dat is best lastig. We hebben wat dingen bedacht, hulp bij het
hoofdkantoor gevraagd en landelijk gecheckt wat er allemaal al liep.
Ik ben in gesprek gegaan met een aantal gemeenten en stichtingen
om te bekijken waar we elkaar konden aanvullen in plaats van
elkaar in de weg te lopen. Dit opende veel deuren.”

WAT BETEKENT HET VOOR JOU PERSOONLIJK?
“Ik wil onze toegevoegde waarde in de maatschappij laten zien.
Dat vind ik belangrijk. Het zou niet alleen voor de bank moeten
gelden, maar voor elk bedrijf. Als iemand na 3 maanden weer zijn
vaste lasten kan betalen na een scheiding, dan haal ik daar heel veel
voldoening uit.”
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We proberen in te spelen op signalen van
klanten en met ze in gesprek te gaan.
Adviseurs die klanten aan de balie krijgen
kunnen er direct dieper op ingaan. Zoals
bijvoorbeeld bij scheiding en overlijden. Het
is heel makkelijk om zelf in te vullen wat
een klant kan. Maar het is veel belangrijker
om met klanten te bespreken wat zij
willen bereiken. Als je dat onderdeel goed
beheerst, dan kom je tot de oplossing en
het inzicht wat er nodig is. Commercieel
gezien niet altijd goed, maar als je de klant
de juiste service biedt en écht verder helpt,
dan komen die vervolgafspraken voor een
hypotheek vanzelf wel.

HEB JE EEN SUCCESVERHAAL DAT JE ZOU
WILLEN DELEN?
Een klant van 65 jaar met een dienstverband
van 20 jaar en een serieuze overwaarde op
zijn huis stond op het punt om zijn baan
kwijt te raken. Hij had weinig financiële
buffer, maar wel het vooruitzicht op een
nieuwe baan. Vervolgens hebben we alle
inkomsten en uitgaven doorgenomen en
bekeken wat er precies nodig was om dit te
overbruggen. Toen is er een kredietfaciliteit
vanuit het hulpteam Hypotheken gekomen.
Het zou mooi zijn als we nog vaker
buiten de geijkte paden treden om tot
maatwerkoplossingen te komen.

WAT ZOU JE JE COLLEGA’S AAN WILLEN
RADEN?
De kracht om mensen echt vooruit te helpen
is om mensen echt aandacht te geven. Daar
ben ik heilig van overtuigd.

Om te kunnen
oogsten moet
je eerst zaaien
WAT DRIJFT JOU OM JE OP FINANCIËLE
WEERBAARHEID TE RICHTEN?
“Wij willen graag mensen en collega’s
helpen. Ik hoef er niet rijk van te worden.
Al bij de start van mijn franchise avontuur
is mijn visie: om te kunnen oogsten, moet
je eerst zaaien. Daar selecteer ik ook mijn
mensen op. Elke afspraak om mensen te
helpen is een kans. Als het op korte termijn
niet loont, dan is mijn overtuiging dat het
op langere termijn zich altijd terugbetaalt.
Als je in relaties durft te investeren, dan
blijven klanten vanuit het netwerk dat je hebt
opgebouwd terugkomen. In het begin is het
wel eens spannend geweest. De schoorsteen
moet toch roken. Uiteindelijk heeft dat goed
uitgepakt.”

WAT BETEKENT HET VOOR JOU
PERSOONLIJK?
“Ik ben bij de bank gaan werken om mensen
te helpen. Als je een klant kunt helpen
die in de problemen zit en die klant merkt
dat je interesse oprecht is, dan heb je een
ambassadeur voor het leven. Daar kan geen
advertentie tegenop!”

HOE PAK JE HET IN DE PRAKTIJK AAN?
“We zijn in gesprek gegaan met een
plaatselijke stichting die via ons meer
bekendheid wilde voor hun ‘schuldhulpmaatjes’. Wij hadden zelf ook de ervaring
dat mensen met betalingsproblemen daar
niet snel voor uitkomen, maar ook niet weten
waar ze ermee naar toe kunnen. Al snel werd
duidelijk dat persoonlijk adviseurs heel goed
een hulpmaatje zouden kunnen worden. Dit
hebben we bij SNS voorgelegd en daar werd
positief op gereageerd. Met enige vertraging

Gerard Zomer is franchisenemer met SNS Winkels in Vriezenveen,
Nijverdal en Raalte. Hij zet zich met zijn hele team actief in voor
financiële weerbaarheid.

door het coronavirus krijgen onze persoonlijk adviseurs gelegenheid
om een opleiding te volgen en kunnen ze daarna één dagdeel per
week als hulpmaatje voor niet SNS-klanten aan de slag. Dit in de
hoop dat we het bij succes binnen SNS kunnen introduceren. Als
we klanten met problemen aan de voorkant kunnen helpen, dan is
mijn overtuiging dat we de klanten ook beter, sneller en goedkoper
kunnen helpen.”

HEB JE EEN SUCCESVERHAAL DAT JE ZOU WILLEN DELEN?
“Samen met het hulpteam Hypotheken hebben we al diverse
keren het verschil voor de klant mogen maken. Vorig jaar was
een echtpaar in problemen geraakt. Ze wilden een faillissement
voorkomen en alles netjes afwikkelen. Ze hadden slapeloze
nachten, want dat lukte hen zelf niet. In samenwerking met mijn
collega Olav Kranendonk hebben we de hele schuldsituatie in
beeld gebracht en zijn we tot een oplossing gekomen die in geen
enkel acceptatiehokje paste, maar wel het beste was voor de klant,
schuldeisers en uiteindelijk ook voor SNS. De dankbare tranen van
klanten toen het uiteindelijk rond was, zijn onbetaalbaar.”

WAT ZOU JE JE COLLEGA’S WILLEN AANRADEN?

“Ik wil pleiten voorJohan
een ruimere
bevoegdheid, net zoals
Bujaneigen
Rodriguez
we nu ook met klachten hebben. Een win-win-winsituatie; meer
snelheid voor de klant,
positieve bijdrage
onzeAMSTELVEEN,
collega’s en
FRANCHISENEMER
SNS voor
WINKELS
onnodige kosten besparen
voor
Volksbank. Wie wil hier ook
MIJDRECHT
ENdeDIEMEN
voor gaan?”
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FRANCHISEWETGEVING

Saskia Kwint

SENIOR STRATEGISCH ADVISEUR
AFDELING EXPERTISE & ONDERSTEUNING

De nieuwe
franchisewet.
Wat betekent
dat voor ons?
Saskia Kwint werkt als senior strategisch
adviseur op de afdeling Expertise &
Ondersteuning. Ze houdt zich onder
meer bezig met de implementatie
van de vernieuwingen uit de nieuwe
franchisewet. De wet is goedgekeurd
door de Eerste en Tweede Kamer en
gaat in op 1 januari 2021. “We zijn volop
bezig met de voorbereidingen voor de
implementatie van de wet binnen onze
franchiseorganisatie. Hierbij stemmen
we de belangrijke onderdelen uit
de nieuwe wet af met een delegatie
van de Franchiseraad”, geeft Saskia
aan. In dit artikel vertelt ze ons meer
over de hoofdlijnen van de nieuwe
franchisewetgeving.
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EEN EVENWICHTIGE RELATIE
De nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle
franchiseformules, van groot tot klein en in alle
sectoren. Met de nieuwe wet wordt de verhouding
tussen de franchisenemer en franchisegever strakker
geregeld met als doel: een evenwichtiger relatie en
meer bescherming voor franchisenemers. In de wet
staat centraal dat we ons ‘zorgvuldig en redelijk
moeten gedragen’ als ‘goede franchisenemers en
goede franchisegevers’. De focus ligt hierbij op vier
onderdelen:
• De (pre)contractuele uitwisseling van informatie.
• De tussentijdse wijziging van een lopende
franchiseovereenkomst.
• Het overleg tussen franchisegever en zijn
franchisenemers.
• De beëindiging van de franchisesamenwerking.
“Er zijn een aantal nieuwe aspecten waar we in de
toekomst rekening mee moeten houden, maar we zien
ook dat in de nieuwe wet een heleboel zaken staan
die wij al doen, maar die nu nog niet allemaal formeel
vastliggen in de overeenkomsten. Dat gaan we nu
goed regelen.”

ONZE AANPAK
Vooruitlopend op de implementatie zijn we
gestart met de voorbereidingen. “We analyseren
wat de nieuwe wetgeving betekent voor onze
franchiseorganisatie en voor de franchisenemers. We
brengen in kaart wat er binnen het huidige proces en
in de franchiseovereenkomst al conform de nieuwe
wetgeving geregeld is en waar eventuele aanpassingen
nodig zijn”, vertelt Saskia. “We zitten momenteel
midden in dit proces. Uiteraard informeren we de
Franchiseraad hierover. Bovendien hebben we een
periodiek overleg waarin we met een delegatie van de
Franchiseraad afstemming hebben over belangrijke
nieuwe onderdelen van de wet.”

‘Lees hier meer
over 4 belangrijke
onderdelen in de
nieuwe wet.’
PRECONTRACTUELE UITWISSELING VAN
INFORMATIE

De franchisegever geeft vóór het sluiten van de
franchiseovereenkomst op tijd informatie aan de beoogde
franchisenemer over onder andere:
• contractuele- en betalingsverplichtingen
• wijze en frequentie van onderling overleg tussen
franchisenemer en franchisegever
• informatie over zijn financiële positie (openbare
jaarstukken)
• financiële gegevens over de beoogde locatie van de
franchiseonderneming
De franchisenemer geeft de franchisegever op tijd
openheid van zaken over zijn financiële positie. De
franchisenemer heeft daarnaast een onderzoeksplicht.
Hij moet dus een eigen onderzoek doen op basis
van de ontvangen informatie voordat hij besluit de
samenwerking aan te gaan.
Beraadtermijn of standstill periode
Tussen het ontvangen van de informatie en het sluiten
van de overeenkomst moet minimaal vier weken
zitten. Zo is de franchisenemer in staat om zich goed te
verdiepen in de informatie, de rechten en plichten en
eventuele risico’s en zo een weloverwogen besluit te
nemen.
Contractuele informatieverplichting
Wil de franchisegever tijdens de looptijd wijzigingen
doorvoeren in de franchiseovereenkomst? Dan informeert
de franchisegever de franchisenemer op tijd. Dit geldt ook
voor overige belangrijke informatie en voor een wijziging
in de van de franchisenemer verlangde investeringen.
Daarnaast is de franchisegever transparant over de
financiële bijdragen die hij van de franchisenemer
verwacht.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN EEN
LOPENDE FRANCHISEOVEREENKOMST
(INSTEMMINGSRECHT)

Een tussentijdse wijziging in de formule kan (wezenlijke)
financiële gevolgen voor de franchisenemer hebben. Denk
bijvoorbeeld aan:

•
•
•

een aanpassing in de investering
een vergoeding, opslag of andere financiële bijdrage
van de franchisenemer
een wijziging die naar verwachting leidt tot minder
omzet voor de franchisenemer

Als zo’n wijziging boven een in de franchiseovereenkomst
opgenomen drempelwaarde uitkomt, moet er
eerst instemming van de meerderheid van de
franchisenemers zijn. Instemming kan ook gaan via een
vertegenwoordigend orgaan, zoals de Franchiseraad. Om
efficiency redenen lijkt dat een goede route. Uiteraard
vergt dit wel een goed georganiseerd proces en mandaat
van de Franchiseraad om namens de franchisenemers te
beslissen.

DE BEËINDIGING VAN DE
FRANCHISESAMENWERKING

De franchiseovereenkomst moet een goodwill bepaling
bevatten die geldt bij het einde van de samenwerking.
Deze bepaling regelt op welke manier wordt beoordeeld
of er sprake is van goodwill. En zo ja, wat de hoogte van
de goodwill is en in hoeverre dit is toe te rekenen aan
de franchisegever. Ook moet worden geregeld hoe de
goodwill wordt vergoed.
Non concurrentiebeding
De termijn van een non concurrentiebeding is maximaal
één jaar en is beperkt tot het geografische gebied
waarbinnen de franchisenemer de formule mocht
exploiteren.

OVERGANGSRECHT
OVERLEG TUSSEN FRANCHISENEMER EN
FRANCHISEGEVER

Er vindt tenminste eenmaal per jaar overleg plaats
tussen franchisenemer en franchisegever.

Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt op grond
van de wet een overgangstermijn van twee jaar voor de
bepalingen over het einde van de samenwerking, het
instemmingsrecht en het non concurrentiebeding. De
andere bepalingen gelden direct vanaf 1 januari 2021.
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‘Grensverleggend
en hands-on’
Stijn den Hartog, manager van de afdeling
Retail Ondersteuning en Sabine Oosterholt,
manager van de afdeling Dienstverlening &
Performance, werken nauw samen om de
franchiseformule en de klantteams op het
hoogste niveau te laten presteren. “Typerend
voor onze teams is de ondernemende drive.
Zodra een doel is behaald, verleggen we
de grenzen. Onze ambitie is om elke dag
het verschil te maken en de klant positief
te verrassen door de wijze waarop hij
wordt geholpen”, vertellen Stijn en Sabine
enthousiast. Centraal staat het faciliteren
en ontzorgen van de business en het verder
ontwikkelen van de formule. Dit laatste ook in
nauw overleg met de franchisenemers en hun
medewerkers om de behoeften van de klant
en de business op te sporen. “De korte lijnen
binnen SNS Franchise en het feit dat iedereen,
ook op het hoofdkantoor, zo benaderbaar is, is
volgens ons een geweldig pluspunt. Hierdoor
blijven goede ideeën niet op de plank liggen,
maar is er snel draagvlak en enthousiasme om
ze ook daadwerkelijk te verwezenlijken”.
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Stijn
den Hartog

MANAGER RETAIL
ONDERSTEUNING

RETAIL ONDERSTEUNING
De afdeling Retail Ondersteuning zorgt ervoor
dat alle processen in de franchiseformule
structureel worden geborgd en waar
nodig verbeterd; van uitbetalingen tot
winkelopeningen en de toegang tot
systemen. Daarnaast hebben we een
leidende rol in de franchise life-cycle; van
franchisenemer worden tot franchisenemer
zijn en een eventueel afscheid. Ook regelen
we het onboardingstraject van zowel de
franchisenemers en zijn of haar medewerkers.
We zorgen ervoor dat nieuwe mensen met de
juiste kennis, vaardigheden, bedrijfsmiddelen
en systemen aan de slag kunnen, zodat we
onze klanten altijd optimaal kunnen bedienen.

‘Trots op onze fijne en
evenwichtige relatie’
Naast deze puur ondersteunende
taken houden we ons bezig met het
doorontwikkelen van de franchiseformule.
Zoals het verdienmodel of veranderingen in
de wetgeving. De voorbereidingen op de
implementatie van de nieuwe franchisewet
is daar een actueel voorbeeld van. Gelukkig
is de impact van de wet op onze organisatie
niet zo groot. Dat hebben we te danken
aan de fijne en evenwichtige relatie die we
de afgelopen jaren hebben opgebouwd
met onze franchisenemers. Dat de meeste
franchisenemers van het eerste uur, nu na tien
jaar nog steeds bij SNS zijn, daar kunnen we
met zijn allen trots op zijn!

Sabine
Oosterholt

MANAGER DIENSTVERLENING
& PERFORMANCE

DIENSTVERLENING & PERFORMANCE
Op de afdeling Dienstverlening & Performance werken
onze dienstverleningsregisseurs en performance coaches.
De dienstverleningsregisseurs maken goede afspraken
met interne backofficeafdelingen om een goede
service te kunnen leveren aan onze klanten. Een
belangrijk voorbeeld is de back-office waar de
hypotheekverwerking plaatsvindt. Door goed overleg en
heldere afspraken over en weer zorgen we ervoor dat
de behandeling op tijd en zorgvuldig plaatsvindt, zodat
de financieel adviseurs in de SNS Winkels er op kunnen
vertrouwen dat ze de hypotheek op tijd geregeld krijgen
en op hun beurt de belofte aan hun klanten kunnen
nakomen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat bij
zoiets belangrijks als de aankoop van een huis alles
gesmeerd verloopt.

‘Toegevoegde waarde leveren
om onze klanten nog beter te
bedienen’
Onze ervaren performance coaches werken op verzoek
van de business. Meestal betreft het verzoeken om
een persoonlijk of financieel adviseur te coachen in
kennis, competenties of meer praktische dagelijkse
vaardigen. Maar ook voor teamcoaching kun je bij ons
terecht. Zo kan een coach worden ingeschakeld bij het
maken van een marktbewerkingsplan, ontwikkelen van
persoonlijke of commerciële vaardigheden of hulp bij
het werken met systemen. Het is heerlijk om te zien dat
steeds meer franchisenemers de toegevoegde waarde
van onze coaches hebben ontdekt en dat we met onze
expertise bijdragen aan de ontwikkeling van individuele
medewerkers en teams om onze klanten nog beter te
kunnen bedienen.

BOEKEN- EN
PODCASTTIP

de favorieten
van Stijn den
Hartog
Ik vind het heerlijk om tijdens het
hardlopen of in de auto podcasts
te luisteren. Voor wat meer
diepgang op een nieuwsbericht
luister ik graag de podcast van
“NRC Vandaag” of voor juist een
verfrissende kijk op actualiteiten
naar de “Jortcast”. Natuurlijk
luister ik allerlei podcasts
rondom sport. De podcast van
Mark Tuitert waarin hij spreekt
met interessante gasten kan ik
aanbevelen, zeker de aflevering
met Mark Tigchelaar over zijn
boek Focus was erg goed. Recent
heb ik de podcast “Geschiedenis
Geven” geluisterd waarin over
de tien belangrijkste episodes
uit (vooral de Nederlandse)
geschiedenis wordt verteld…
GEWELDIG! Voor wat meer
spanning luister ik naar podcasts
zoals de Blankenberge Tapes,
De brand in het landhuis, De
showbizzmoord en
El Tarangu.
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‘Ontzorgen van de
franchisenemers’
Elsa Deelen en Cindy Osten werken op de afdeling Retail Expertise
& Ondersteuning, ook wel bekend als ED & CO ☺. Elsa is in 2010
op het hoofdkantoor in Utrecht gestart als communicatieadviseur
bij de promotiewinkel. Daarna werd ze projectleider bij de afdeling
Marktgebiedondersteuning en vervolgens procesondersteuner in
het team van Stijn den Hartog. Cindy komt uit de winkelorganisatie
en heeft vijf jaar als adviseur in de SNS Winkel in Tiel gewerkt. Toen
de vacature van procesondersteuner voorbijkwam, was dit voor haar
de perfecte stap om door te groeien.

Wij zijn de specialisten op het gebied
van het proces rondom franchisenemer
worden, zijn en afscheid nemen. Wij
ondersteunen bij de werving van nieuwe
franchisenemers, begeleiden startende
franchisenemers en zijn er ook voor een
franchisenemer als hij besluit te stoppen.
Wij werken hierbij nauw samen met de
franchisespecialisten en performance
analisten.

vlnr. Cindy Osten
en Elsa Deelen
AFDELING RETAIL
EXPERTISE &
ONDERSTEUNING
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We houden ons vooral bezig met
operationele taken. We maken
draaiboeken bij wijzigingen in de
klantgebieden of de overname van een
klantgebied door een franchisenemer.
Bij openingen en overnames van SNS
Winkels controleren we of de winkel
volgens afspraak is opgeleverd. We
checken of alle systemen werken en of
alle benodigde marketinguitingen en
kantoorartikelen aanwezig zijn. Hiermee
‘ontzorgen’ we de franchisenemers op
hun eerste dag en dat geeft rust. Dit

wordt enorm gewaardeerd!
Daarnaast zijn wij het aanspreekpunt voor
personele zaken. Als een franchisenemer
een nieuwe medewerker in dienst wil nemen
dan regelen wij de screening en aanmelding
bij HR. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe
medewerker snel bij de franchisenemer aan
de slag kan om onze klanten te helpen.

TUSSEN TECHNIEK EN GEBRUIKER
Ook ondersteunen we de winkels bij ICTzaken. We zijn een belangrijke schakel bij
grote ICT-projecten. Neem de uitrol van
een nieuw datanetwerk, de migratie naar
een nieuw systeem of een aangepaste
applicatie voor de medewerkers in de
winkel. Het is belangrijk dat we ons inleven
in de gebruikers en de wensen goed in
kaart brengen. Hierover hebben we ook
regelmatig contact met de ICT-organisatie
van SNS in Den Bosch. We zorgen ervoor dat
de ICT-specialisten weten wat de adviseurs
in de winkels nodig hebben om hun klanten
goed te kunnen bedienen.

Zülfikär Altiparmak
KLANTTEAMREGISSEUR
CHANGE & SUPPORT

‘Verbeteren en
bruggenbouwen’
Zülfikär Altiparmak is in 2011 als adviseur in de SNS Winkel in
Tilburg begonnen. Daarvoor heeft hij diverse werkzaamheden
verricht in het bank- en verzekeringswezen. Eind 2018 viel zijn
oog op de nieuwe functie van klantteamregisseur en hij was direct
enthousiast. In december van dat jaar startte hij in het team
Change & Support. Het is zijn passie om altijd in mogelijkheden te
denken en op zoek te gaan naar de juiste oplossingen voor vragen
die bij hem worden neergelegd. Zijn kennis en ervaring met de SNS
Winkels helpen hem hier enorm bij.
Onze afdeling Change & Support valt binnen de afdeling
Performance Klantteam (PKT). Hier werk ik samen met mijn
collega klantteamregisseurs. Wij begeleiden de franchisenemer
vanaf het moment dat onze collega’s van de afdeling
Ondersteuning een franchisenemer hebben geholpen zijn of
haar winkel te openen. Vanaf dan zijn wij het aanspreekpunt en
sparringpartner samen met de directeuren Klantteams.
We helpen een franchisenemer op het gebied van allerlei
vraagstukken en gaan op zoek naar oplossingen. We zijn
bruggenbouwers en delen succesverhalen, zodat een
franchisenemer direct kan doorpakken. Als bruggenbouwers
verbinden we winkels die een vraag hebben met een winkel die
kan helpen. We signaleren knelpunten en escalaties in processen
en lossen deze op met behulp van anderen (service centra, ICT
en dienstverleningsregisseurs). Vanuit alle hulpvragen distilleren
we een rode draad en houden de directeuren van de klantteams
hiervan op de hoogte. Kunnen we een structurele oplossing
vinden die voor de hele organisatie interessant is? Hiermee staan
we aan het front als het gaat om veranderingen en verbeteringen
waarmee een optimale klantbeleving behaald kan worden.

Joost Bulk

PERFORMANCE
COACH ADVIES EN
BEMIDDELING

‘Coaching
van kennis,
competenties
en
vaardigheden’
Joost Bulk werkt sinds 2019 als
performance coach Advies en
Bemiddeling. Daarvoor is hij ruim
tien jaar financieel adviseur geweest
in verschillende marktgebieden,
waaronder Utrecht, Zeist,
Amersfoort, Woerden en Amsterdam.
Joost en zijn zeven andere collegacoaches worden door de financieel
adviseurs, managers klantteams en
franchisenemers gevraagd om hun
expertise. Het uiteindelijke doel is
een duurzame ontwikkeling van de
performance van de klantteams.
>> LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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We hebben een speciaal telefoonnummer
dat zes dagen in de week bereikbaar is
voor het stellen van inhoudelijke vragen
over bijvoorbeeld fiscale zaken, concrete
hypotheekaanvragen maar ook om
even te sparren. Daarnaast zijn één-opéén trainingen mogelijk. Bijvoorbeeld
voor nieuwe financieel adviseurs. Ook
hebben we een toolkit samengesteld met
veel voorkomende (online-)trainingen
met onderwerpen als adviessoftware
Figlo, vakinhoudelijke vraagstukken,
best practices voor het schrijven van
een adviesrapport, echtscheidings- en
draagplichtovereenkomsten.

‘veelzijdig door diverse
achtergrond’
Omdat de teamleden diverse achtergronden hebben is het kennisniveau hoog.
De meeste vragen kunnen we in korte tijd
beantwoorden. Ook zijn er korte lijnen
naar het ‘hoofdkantoor’ zodat we als dat
nodig is nog meer specialisten kunnen
inschakelen.
In vele projecten vertegenwoordigen we
ook de stem van de adviseur. Hiermee
dragen we bij aan het continu verbeteren
van de dienstverlening. We zijn dus
als performance coaches Advies en
Bemiddeling van alle markten thuis!
In ons team hebben we ook vier
performance coaches Klantteams. Zij
coachen de klantteams op het gebied van
klantcontactvaardigheden, samenwerking,
organiseren van events en continue
verbetering. De persoonlijk adviseurs
kunnen ook bij hen terecht als ze hun
competenties willen ontwikkelen, iets aan
timemanagement willen doen of als ze
een vakinhoudelijke sparringpartner nodig
hebben. Ook de performance coaches
Klantteams hebben diverse achtergronden
waardoor de klantteams over heel veel
onderwerpen bij ze terecht kunnen. Ook
vertegenwoordigen zij in diverse projecten
de stem van de persoonlijk adviseurs.
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vlnr. Petra Lam en Carolien Groenestein
AFDELING EXPERTISE & ONDERSTEUNING

‘Een breed palet
met praktische
diensten’
Petra is in november 2000 in dienst gekomen bij SNS. De eerste
10 jaar werkte ze in de winkelorganisatie als persoonlijk adviseur,
daarna maakte ze een tussenstop bij Klachtenmanagement
en vervolgens stapte ze over naar het team Expertise &
Ondersteuning. Petra is de schakel tussen de adviseurs en Vesting
Finance voor alle werkzaamheden met betrekking tot de facturen
Advies Fee, het aanvragen van wachtwoorden en andere vragen
die vanuit de adviseurs komen.
Carolien werkt sinds 1986 bij SNS en is gestart bij Particuliere
Kredieten waarna ze bij de Midoffice is gaan werken als
hypotheekacceptant. Inmiddels is ze ruim 8 jaar werkzaam bij
Expertise & Ondersteuning. Carolien maakt de maandelijkse
verzamelstaten voor zowel franchise als loondienst.
Op onze afdeling doen we nog veel meer, waaronder:
• De opmaak detacheringsovereenkomsten voor het Mobiel
Klantteam
• Bestellingen van kantoorartikelen voor de franchisewinkels
• De administratie/aanmeldingen voor SNS 1-2tje
• Opmaak franchiseovereenkomsten voor een startende
franchisenemer
• Verlengingen voor bestaande franchisenemers
• Registratie budgetten loondienst (proquro boekingen en
promotiewinkel)
Kortom, wij verzorgen een breed pallet aan ondersteunende
diensten en helpen iedereen die vragen heeft graag verder!

Puzzel
1
2
3
4

Met de massa kassa maken
Een niet-zakelijke klant
Degelijk aan de slag gaan (2 woorden)
Een wettelijk van belasting vrijgesteld
bedrag
5 Openlijke bekendmaking van ons
denken en handelen
6 Kijker met verspringende kleuren
7 Vrolijk worden van je hypotheek		
8 Geldautomaat
9 Een humane dimensie (2 woorden)
10 Digitale munt

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

Netwerk dat dienstdoet als vliegenvanger
Garantie
Service aanbieder
Engelse computercriminaliteit
Wandelpad
Zitplaats voor de massa
Consulent voor geldzaken (2 woorden)
Dit spook kan goed zakendoen
Sociaal
Empathische rijkdom
Kringvormige handelszaak (2 woorden)
Onverkoopbaar
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We twijfelen er niet aan dat je
deze puzzel ook zonder hulp
kunt oplossen.
Toch is het reuzehandig om
te weten dat de vakjes met
hetzelfde cijfer ook
dezelfde letter bevatten.

7

4

8

4

9

6

5

9

6
7

2

5

8

1

1
5

1

7

1

5

5
1

8

8

8
6

10

2

6

11
12
13

7

15
3
4

18
20
21
22

5

1

5

3

7

6
1

3
7

1

1

1

9

6

19

6

5
7

1

1

7
5

16

9

3

1

14

17

1

3

2

3

8

8

6

5

1

7
1

9

5

7

2

39
39

SNS INTELLIGENCE

Wij
brengen
data tot
leven
Data speelt een steeds
belangrijkere rol in ons privé
en zakelijke leven. Ook bij SNS
zien we een groeiende vraag
naar relevante informatie in
alle geledingen. Dus ook vanuit
de SNS Winkels. Daarom is
onlangs de afdeling Intelligence
opgericht. Casper Hamer is de
manager van SNS Intelligence.
Hij vertelt ons wat zijn afdeling
doet en ons in de toekomst gaat
brengen.

Casper Hamer

MANAGER SNS INTELLIGENCE

De afdeling Intelligence helpt de franchisenemer inzicht te krijgen
in zijn performance op zowel commercieel als kwalitatief niveau.
We geven antwoord op vragen als ‘Hoe hoog is mijn conversie?’,
‘Wat is de ontwikkeling van mijn klanttevredenheid?’ en ‘Hoeveel
telefoontjes heeft het klantteam afgelopen week afgehandeld?’.
Daarnaast voeren we steekproeven uit om de kwaliteit van het
advies en klantcontact te beoordelen. Hiervoor hebben 3 teams
met elk een ander aandachtsgebied die intensief met elkaar
samenwerken. Zo weten we inzichten te combineren en krijgen
we een zeer compleet beeld van de prestaties van elk klantteam.
Data zijn onze brandstof, met de mooie eigenschap dat de
hoeveelheid elk jaar groeit.

BETROUWBAAR, RELEVANT EN OVERZICHTELIJK
Ons doel is de klantteams te voorzien van alle benodigde
stuurinformatie zodat ze in staat zijn om snel in te spelen op
veranderende ontwikkelingen in het verkoopgebied. Hiervoor
hebben we betrouwbare data nodig. We kijken daarom kritisch
naar de kwaliteit van onze databronnen. Daarnaast dient de
informatie die we leveren relevant te zijn zodat we antwoord
geven op de vragen die er in de klantteams leven. Tenslotte
zorgen we voor een toegankelijke en overzichtelijke presentatie.
Geen puzzelplaatje, maar een hoofdscherm met de integrale
performance van het team en de mogelijkheid in te zoomen door
middel van verdiepende schermen.

EEN STABIEL FUNDAMENT
Het afgelopen jaar hebben we heel hard gewerkt aan het
verbeteren van de datakwaliteit en de visualisatie hiervan in
Tableau. Inmiddels ligt er een stabiel fundament dat onze
franchisenemers goed inzicht geeft in de performance van hun
gebied. Zo hebben we het klantteam dashboard waarin we alle
belangrijke KPI’s rapporteren en het marktscan dashboard dat
inzicht geeft in de karakteristieken van het gebied. Hier vind je
onder andere het aantal kadastermutaties, het aantal inwoners
van je gebied of het aantal mensen in een bepaalde doelgroep
(Motivaction Mentality milieus).
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TOEKOMSTIGE VERBETERING
De komende tijd gaan we onze dienstverlening nog
verder verbeteren. Dit doen we aan de voorkant in de
vorm van nog betere dashboards en aan de achterkant
door de datapreparatie nog verder te automatiseren
en de kwaliteit van de data te verbeteren. Het is de
bedoeling dat we de Tableau-dashboards op drie
hoofdgebieden verder ontwikkelen:

Interactieve dashboards
We willen functionaliteit aan de dashboards toevoegen
om zo medewerkers met elkaar in contact te brengen
en ze automatisch op zaken te attenderen. Zo kunnen
we een adviseur met een lage klanttevredenheid in
contact brengen met een adviseur die juist hoog scoort.
Daarnaast zullen we door middel van een pop-up bericht
of een stoplicht medewerkers vroegtijdig waarschuwen
als een KPI onder de norm dreigt te komen. Denk hierbij
aan relatiekansen die te lang open staan of klanten die
inactief dreigen te worden.

Prognoses en benchmarking
We gaan voor diverse KPI’s prognoses toevoegen
zodat je als franchisenemer in één oogopslag
kunt zien of je op koers ligt om je jaartarget te
halen. Ook voegen we benchmarks toe zodat je je
performance kunt vergelijken met je peergroep (deze
groep zal bestaan uit gebieden met vergelijkbare
karakteristieken) of het landelijk gemiddelde.
Automatisch advies
We werken aan een model dat op basis van het
verdienpotentieel en de beschikbare capaciteit in
een gebied adviseert waar je je beschikbare uren
het best kunt inzetten. Vervolgens geeft het per KPI
handvatten hoe je deze op een positieve manier kunt
beïnvloeden.
Om onze doelstellingen te realiseren en onze
dienstverlening naar de winkels verder te
optimaliseren hebben we de feedback van de
franchisenemers hard nodig. Zijn er extra wensen,
ontdek je een fout of wil je gewoon even sparren over
de informatie die je ziet, neem dan contact met ons
op. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Marktscan
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7 GOUDEN TIPS

De 7 gouden
tips om de
lokale klant
te bereiken

Miranda heeft inmiddels 20 jaar ervaring in de retail-sector en zit
op de Marketing & Communicatieafdeling van SNS echt op haar
plek. Met een scherpe blik kijkt ze door de ogen van de klant naar
de communicatie van onze bank. Wat is ons doel? Snapt de klant de
boodschap ook? Vertellen we niet te veel zodat we ons doel voorbij
schieten? Voor Franchi’s verzamelde ze 7 tips, die ervoor moeten
zorgen dat we samen het verschil maken. Want marketing is overal!
Of je nu in de auto zit, door het winkelcentrum wandelt, de krant
leest, televisie kijkt of online aan het surfen bent. Overal zie je
marketinguitingen. Met als doel: de klant over de streep trekken om
te kiezen voor jouw product of dienst. Hoe zorg je ervoor dat men
voor jou kiest en je ook trouw blijft? Hoe komen we top of mind en
worden we het eerste merk dat bij iemand opkomt of de voorkeur
heeft? Consumenten willen je bedrijf eerst beter leren kennen en
vertrouwen voordat ze de drempel van je winkel overstappen. Hoe
doe je dat? En hoe maak jij lokaal het verschil?

TIP

SLUIT AAN OP DE LANDELIJKE CAMPAGNES
Om een landelijke campagne op tv of radio
meer kracht bij te zetten, is het verstandig om
lokaal dezelfde boodschap te verspreiden. Denk
bijvoorbeeld aan een advertentie in de lokale
krant of een Facebookpost op je lokale SNSpagina. Zo versterken we de boodschap en
blijven we duidelijk en consistent. Dit geldt ook
voor andere ‘touch points’ waar de consument
met ons in aanraking komt, zoals de SNS Winkel.
De communicatie-uitingen in de etalage, in de
winkel en op het stoepbord hebben dezelfde
boodschap.
Het is fijn om te zien dat franchisenemers
gebruikmaken van de middelen in de
Promotiewinkel, zoals de lokale advertenties en
Facebookposts.

TIP
PAK DE KANSEN IN JOUW WINKELGEBIED

Miranda van Damme

COMMUNICATIEADVISEUR
RETAIL & KANALEN SINDS 1 JULI 2019
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Zie je naast de landelijke campagnes in jouw winkelgebied nog
andere kansen? Bijvoorbeeld een samenwerking met een lokale
ondernemer of een nieuwbouwproject bij jou in de buurt. Ga er
mee aan de slag! Bedenk welk doel je wilt bereiken en hoe je dat
wilt doen. Werk je ideeën uit in een marktbewerkingsplan. Dat
geeft je structuur en richting om je doelen te behalen. Zorg dat je
doelstellingen SMART zijn, dus Specifiek Meetbaar Aanvaardbaar
Realistisch Tijdsgebonden en beoordeel het rendement van je acties.

MAAK GEBRUIK VAN
KLANTINZICHTEN

TIP

Om een goed lokaal marketingplan
uit te werken is het raadzaam om met
je team een mini marktonderzoek te
doen. Spreek je klanten aan en ga
op pad om ook potentiële klanten
te bevragen. Waar woont, werkt en
winkelt jouw doelgroep? Wat is hun
behoefte en wat houdt ze bezig? Met
welke communicatiemiddelen bereik
je hen? Wat doet de concurrentie?
Het zijn een hoop vragen om tot de
kern te komen van je plan. Want
daar begint alles mee. Zo kan je goed
inspelen op de behoefte van de klant
met een passende marketingactie.

TIP

TIP

WEES CONSISTENT IN HET GEBRUIK
VAN DE HUISSTIJL
Een consistente huisstijl geeft
herkenbaarheid en schept vertrouwen
bij de consument. Het is daarom
belangrijk dat SNS als merk
onderscheidend en herkenbaar blijft.
Door de SNS huisstijl altijd consequent
toe te passen stralen we overal
hetzelfde beeld uit.

KIJK EENS IN DE PROMOTIEWINKEL
Laat je inspireren door het aanbod in de Promotiewinkel van SNS. Het afgelopen jaar is er
hard gewerkt aan nieuwe items. Per productgroep is er een set aan middelen en is het vaak
mogelijk om een persoonlijke foto of een teamfoto toe te voegen. Denk hierbij aan advertenties,
advertorials of Facebookposts. Er zijn ook acties en materialen voor bijeenkomsten beschikbaar,
zoals de Verzekeringscheck en de bijeenkomst Aflossingsvrij, waarbij je je klanten een e-mail
stuurt met een lokale ondertekening. Dit maakt het heel persoonlijk. En dat is precies wat we
met elkaar willen uitstralen.

TIP

BEDENK NIEUWE ACTIES

TIP

Heb je zelf een actie bedacht, maar staan er geen passende middelen
in de Promotiewinkel? Geen probleem! Stuur je aanvraag met het
maatwerkformulier naar support@sns.nl. Wij denken graag met je
mee en helpen je bij het uitwerken van de communicatie-uitingen. Alle
middelen en eventuele actievoorwaarden worden door de Marketing &
Communicatieafdeling vooraf afgestemd met onder andere Juridische
Zaken en Compliance.

DEEL JE SUCCES
Heb jij een succesvolle lokale actie afgerond? Deel dit dan.
Dit kan via de inspiratiepagina op SNS Actueel. Daarnaast
kunnen we jouw lokale actie landelijk via de Promotiewinkel
aanbieden, zodat alle SNS Winkels eenvoudig kunnen
meeliften op dit succes.
Miranda streeft naar een Promotiewinkel met een breed
scala aan materialen voor bijeenkomsten en acties om
alle SNS Winkels zo goed mogelijk te faciliteren. “Samen
kunnen we nog meer bereiken. Laten we van elkaar leren
en elkaar inspireren!”
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INTERVIEW

Nieuwe inrichting
in de SNS Winkel
in Schagen
ZIE OOK DE FOTO OP
PAGINA 46-47

Reuring in de winkel
Ina Smit werkt inmiddels al 40 jaar bij organisatieonderdelen van de Volksbank,
waarvan een groot deel voor SNS. Al vanaf de start van de formule was ze
nauw betrokken bij SNS Franchise. De laatste vier jaar is ze met haar team
verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken rondom winkels van SNS en de
Regiobank. Naast de regie over reguliere facilitaire zaken zoals koffievoorziening en
afvalafvoer is het team vooral bezig met het vinden van nieuwe winkellocaties en de
inrichting van de winkels.
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DE JUISTE LOCATIES VOOR ONZE WINKELS
Een nieuwe strategische koers kan leiden tot vraag naar nieuwe
panden. Toen SNS in 2009 in tegenstelling tot andere banken
besloot ook fysiek dichtbij de klant te willen zijn, gingen we op zoek
naar compacte lokale winkels op centraal gelegen locaties. Nog
steeds wordt er in bepaalde gebieden gezocht naar interessante
locaties voor uitbreiding of relocatie van bestaande winkels,
bijvoorbeeld als een winkel uit zijn jasje is gegroeid. Daar waar
het franchisewinkels betreft, doen we dit natuurlijk samen met
de franchisenemers. Ook helpen we de franchisenemer met de
huuronderhandeling. Als een franchisenemer start met een winkel
zorgen we ervoor dat alles tiptop in orde is. Franchisenemers starten
bij ons altijd in een nette winkel die voldoet aan de eisen die SNS
stelt aan de look & feel. En ook hierin kan in de loop van de tijd het
nodige veranderen.

DE WINKELINRICHTING VOLGT DE ONTWIKKELINGEN
Strategische keuzes kunnen ook leiden tot aanpassingen in de
winkelinrichting. Daarom volgen we de ontwikkelingen binnen
SNS op de voet. Een voorbeeld is de verschuiving van de centrale
telefoonafhandeling naar de klantteams in de winkels. Daar komt
bij dat we voorheen veel moeite hebben gedaan om onze klanten
naar onze internetomgeving te leiden en onze adviseurs vooral
afspraken lieten maken bij de klant thuis. Nu merken we dat veel
van onze klanten het juist fijn vinden om naar ons toe te komen
en dat een wat langer gesprek met een persoonlijk adviseur ook
deep-sell en cross-sell mogelijkheden biedt. We veranderen van een
transactiegerichte bank in een relatiebank. De winkelinrichting moet
dit ondersteunen.

‘Comfortabel zitten leidt tot meer tijd
voor een goed gesprek’
EEN NIEUW CONCEPT
In de nieuwe winkelinrichting wordt de balie vervangen door
een ontvangstplek. De klant en de adviseurs kunnen hier op
gelijkwaardig niveau samenzitten. Comfortabel zitten leidt ertoe
dat de klant gemiddeld langer in de winkel blijft en er dus meer
tijd is voor een goed gesprek waarin we zijn of haar raakvlakken
met onze dienstverlening kunnen ontdekken. De werkkamers van
de financieel adviseurs verschuiven van achteren naar voor in de
zaak. Door een glazen wand hebben ze zicht op de activiteiten
die plaatsvinden in de winkel. Dit maakt het makkelijk om in te
springen als het druk is. Al is het maar om de klant een warm
welkom te geven als de persoonlijk adviseur even in gesprek is met
een andere klant. Andersom kan de klant die zijn adviseur ziet zitten
altijd even op het raam tikken en vragen of hij tijd voor hem heeft.
We willen een thuisgevoel en meer reuring in de winkel. Een goede
winkelinrichting kan hieraan bijdragen.

Ina Smit

MANAGER FACILITAIR BEDRIJF RETAIL
DE VOLKSBANK

Heb je vragen over het concept of is er
iets beschadigd in je winkel? Neem dan
contact op met onze servicedesk! We
ontzorgen waar we kunnen ontzorgen!

SAMEN MET DE FRANCHISENEMERS
In de loop van de tijd zullen we alle winkels
omzetten naar het nieuwe concept.
Hoewel we een harde franchiseformule
hebben, heeft de franchisenemer op
bepaalde aspecten natuurlijk wel inspraak.
Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
klantterminal waarop de klant kan
Internetbankieren, het aantal spreekkamers
of de mate van privacy. Vooral in dorpen
met een hoog ‘ons kent ons’ gehalte
speelt dit een grotere rol. Ondertussen
kunnen de franchisenemers natuurlijk
bij ons terecht met vragen over hun
huidige winkelinrichting. We bezoeken de
winkels ook regelmatig om te horen of er
nog wensen zijn en om te kijken hoe de
inrichting die we leveren past bij de locatie.
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Hier voel ik me
thuis op mijn
werk
Rinus de Vrieze

FRANCHISENEMER SNS WINKELS DEN HELDER,
HEERHUGOWAARD EN SCHAGEN
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INTERVIEW

Een merk met karakter
Marinka van der Meer is sinds 2018 Chief Customer Officer van de Volksbank. De Volksbank is het moederbedrijf
van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Vier merken met elk een eigen profiel en karakter. Franchi’s sprak
met haar over de positie van SNS binnen de Volksbank, de uitdagingen voor de franchiseformule en haar visie op
het bankieren anno 2030.

WAT IS DE POSITIE VAN SNS BINNEN DE VOLKSBANK?
We zijn momenteel bezig met het nieuwe strategisch
plan en hebben een uitgebreide analyse gemaakt aan
de hand van het Mentality model van Motivaction. Dit
is een waarden- en leefstijlonderzoek dat helpt bij het
definiëren van segmenten en doelgroepbenadering.
De belevingswereld van mensen staat hierin centraal.
Zij moeten vertrouwen hebben in onze merken
en een zekere mate van gelijkenis in normen en
waarden ervaren. Op deze manier kijken we naar de
positionering van elk merk bij de Volksbank. Een van
de uitkomsten is dat we vooral SNS iets scherper gaan
positioneren ten opzichte van de andere merken die
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al een redelijk duidelijk profiel hebben. SNS wordt een
bank voor een iets jonger publiek. Een mooie plek waar
je heen gaat met al je financiële vragen. Niet koel en
zakelijk, maar warm. De nieuwe winkelinrichting is
alvast een mooie stap in die richting.

WAT MAAKT SNS ÉCHT ANDERS DAN ANDERE
NEDERLANDSE BANKEN?
Bij andere banken zien we dat filialen worden gesloten.
De Coronacrisis leidt zelfs tot nog meer sluitingen. Wij
blijven koersen op lokale aanwezigheid. We willen
onze klanten echt kennen en de drempel om bij ons
binnen te lopen heel laag houden. Ik zie dat andere

Marinka van der Meer
Chief Customer Officer (CCO), de Volksbank
Leeftijd
51 jaar
Opleiding
Economische psychologie aan de KUB
Advanced Management Program, Harvard
Business School
Droombaan toen ik nog studeerde
In eerste instantie wilde ik onderzoeker
worden. En dat is gelukt.
En daarna?
Ik had geen strakke carrièreplanning, maar
wel de wens om te blijven leren en energie
terug te krijgen uit mijn werk. Mooie

uitdagingen waarmee ik met plezier aan
de slag kan. Die heb ik nu weer gevonden
bij de Volksbank.
Favoriete gerecht
Alle nieuwe gerechten! Ik ben gek op
koken en beschik over een flink arsenaal
kookboeken, dus ik probeer graag van alles
uit. Een nieuwe hit is een vegetarische
tomatenspaghetti. Een heerlijk recept
van Jamie Oliver met verschillende
soorten tomaat, knoflook, citroenrasp,
Parmezaanse kaas en ‘gecrunchte’
pistachenootjes die ik heb vervangen door
cashewnoten. Ook voor een overheerlijke
Rendang met huisgemaakte boemboe kun
je me ’s nachts wakker maken.

banken techniek inzetten om efficiency te bereiken. Wij gebruiken techniek
vanuit de gedachte dat we onze klantrelatie maximaal willen faciliteren. Dat
is echt wezenlijk anders. Hoe wil de klant met ons in contact treden? Nu en in
de toekomst? De persoonlijke aanpak is in de mix van communicatiekanalen
onmisbaar. Daarnaast natuurlijk ons maatschappelijk profiel.

BOEKENTIP

Jamie
kookt Italië
UIT HET HART VAN DE
ITALIAANSE KEUKEN
Jamie Oliver
Met “Jamie kookt Italië’
keert Jamie Oliver terug
naar zijn culinaire roots:
Italië. In dit boek staan
meer dan 140 heerlijke
klassiek Italiaanse
recepten anno nu. Je
vindt er verrukkelijke
antipasti zoals cheesy
risottoballetjes of
voorjaarsbruchetta,
hemelse pasta’s als een
klassieke Carbonara of
linguine met worst, echte
ragú of saffraankip. Er valt
zo veel te ontdekken in
de Italiaanse keuken. Dit
boek brengt het plezier en
de passie van ‘s werelds
favoriete keuken bij je
thuis.

We willen onze klanten in het hart raken.
WAAROM IS DE AMBITIE OM VAN TRANSACTIEGERICHT TE GROEIEN NAAR
RELATIEGERICHT ZO BELANGRIJK?
Eigenlijk is deze verschuiving van transactie naar relatie iets uit het vorige
strategisch plan. We zijn nu al een fase verder. We gaan van relatiegericht naar
‘in het hart raken’. Elk merk is gekoppeld aan een maatschappelijk doel, want
de Volksbank wil een impactvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Voor
SNS is dit doel financiële weerbaarheid. We willen al onze klanten kennen en
al vroeg, het liefst op tijd, risicosignalen oppikken. Zo kunnen we ze het best
helpen met hun geldzaken en misschien in de toekomst ook met aanpalende
diensten. Om dit te bereiken moet de klant SNS echt gaan vereenzelvigen met
deze maatschappelijke functie. Hiervoor moet je als merk karakter hebben en
zaken die daar niet bij passen niet meer doen. Voor ASN is dit heel duidelijk. Zij
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MARINKA VAN DER MEER

‘Een mooie plek waar je heen gaat
met al je financiële vragen. Niet
koel en zakelijk, maar warm’

gaan voor duurzaamheid en leveren geen diensten die
hier niet aan voldoen. Het is best een uitdaging om dat
met financiële weerbaarheid te realiseren en te houden.

EN OOK HAAR DIENSTVERLENING HIEROP
AFSTEMMEN?
Ja, uiteraard. Het aanbod moet verder worden
uitgebreid. Zo hebben we onlangs de ‘Financiële
Rust Check’ gelanceerd en hebben we een ‘goedop-weg-propositie’. We maken met onze klanten de
analyse hoe de geldzaken ervoor staan met het oog
op de toekomst of bij veranderingen in de privésfeer.
Andere voorbeelden van onze inzet op financiële
weerbaarheid is de voorlichting die we geven over
veilig internetbankieren en de samenwerking met
Eurowijs. Ook lopen er nu proeven met advisering over
energiecontracten en zonnepanelen.

Sla pas op de trommel als je bent
wie je wilt zijn
WAT IS JOUW ROL IN DEZE TRANSITIE?
Ik ben verantwoordelijk voor het klant- en merkbeleid.
Samen met het team werk ik aan de strategie van
de Volksbank en de merken. Als we de klant in het
hart willen raken, moeten we bedenken hoe we dat
willen doen. Als we die maatschappelijke impact
willen bewerkstelligen, moeten we de puzzel passend
maken en zorgen dat iedereen hem snapt en ook voelt.
Niet alleen intern maar vooral erbuiten. Ik geloof er
niet in dat je te ver vooruit moet lopen op je imago.
We moeten transparant zijn. We moeten eerst zijn
wie we willen zijn, want daarmee krijg je degelijke
bewijsvoering voor je claim. Dan pas kun je op de
trommel slaan.
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HEB JE EEN SCHOOLVOORBEELD UIT EEN ANDER
BEDRIJF OF BRANCHE WAAR DIT IN HET HART RAKEN
KLOPT?
Ik denk bij Coolblue. Zij binden door een dienstverlening
met een glimlach. Ook bepaalde automerken dwingen
liefde af. Ook bij mensen zoals ik, die niet zoveel
hebben met auto’s. Een ander mooi voorbeeld is het
chocolademerk Tony’s Chocolonely en natuurlijk de
horeca- en entertainment branche. Daar is alles erop
gericht om het de klant naar de zin te maken.

WAT ZIJN JOUW ERVARINGEN MET DE
FRANCHISEFORMULE VAN SNS?
Ik vind de franchiseformule prachtig. De
franchiseorganisatie dwingt een soort dynamiek af. Dat
ondernemende voel je. Franchisenemers gaan nog meer
voor hun klanten door het vuur.

SNS FRANCHISE BESTAAT NU 10 JAAR. ALS WE NOG
10 JAAR VERDER KIJKEN, WAT ZIJN VOLGENS JOU
DAN DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN DIE GROTE
INVLOED ZULLEN HEBBEN OP HOE WE BANKIEREN?
In 2030 zal de ontwikkeling in digitalisering gewoon
doorgaan en zeker niet minder worden. Toch voorzie
ik dat we bij de Volksbank het menselijke aspect een
belangrijke plaats zullen blijven geven. Alle vormen van
contact met onze klanten moeten naadloos op elkaar
gaan aansluiten. Via callcenters, de chats, de winkels of
andere nieuwe communicatiekanalen. De klantrelatie
blijft centraal staan en het maatschappelijk karakter van
onze merken zal dan voelbaar zijn tot in de haarvaten
van ons mooie bedrijf.

Colofon
Dit is een uitgave van SNS Franchise.
Het magazine is bestemd voor
(toekomstige) franchisenemers van
SNS.
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TEKST EN VORMGEVING Krekwerk
OPMERKING, SUGGESTIE,
EXEMPLAAR ONTVANGEN
OF INTERESSE OM ALS
FRANCHISENEMER BIJ ONS AAN
DE SLAG TE GAAN?

Mail naar:
floortje.otten@devolksbank.nl.

RECHTEN

SNS aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid over
gepubliceerde uitspraken en/of
meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden vermenigvuldigd of openbaar
worden gemaakt, op welke wijze dan
ook, zonder schriftelijke toestemming
van SNS.
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Word jij onze
volgende
franchisenemer?
Start je eigen winkel
onder de vertrouwde
naam van SNS!

Kijk voor meer informatie op snsfranchise.nl

snsfranchise.nl

