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HHET BEGRIP ‘MERKEN- OF KLANTENTROUW’ is met de komst

van het internet aan slijtage onderhevig: ‘the competi-

tion is just one click away’. Dit betekent dat financiële

instellingen hun kerncompetenties moeten verleggen en

gebruik moeten maken van de juiste strategische produc-

ten die aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten

of prospects. In die zin zijn het tegenwoordig niet alleen

de non-financials die op internet de dienst uitmaken.

Financiële instellingen zijn de awareness-fase gepasseerd

en steeds prominenter op het internet vertegenwoordigd:

het internet als aanjager van e-business.

Bij de implementatie van internettechnologie voor produc-

ten en diensten, trekt elke organisatie haar eigen plan,

gebaseerd op onder meer het behoud – of het vergroten –

van klanten, technische infrastructuur, maximale beveili-

ging en algemeen geaccepteerde standaarden. Dat geldt

ook voor de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), een

gespecialiseerde bank (opgericht in 1914) voor de lokale,

regionale en functionele overheden en de aan de overhe-

den gelieerde instellingen in de sectoren volkshuisvesting,

openbaar nut, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. De

aandelen van de bank zijn in handen van de Staat,

gemeenten en provincies. Dat maakt de rol van de BNG –

als grootste overheidsbank van Nederland – anders dan

die van de retailbanken in Nederland. 

BNG Data Services: van DOS naar web
De geschiedenis van BNG Data Services (BDS)1 gaat terug

tot het jaar 1989, waarin de introductie van het elektro-

nisch bankiersysteem plaatsvond. Gebruikers van BDS

kunnen door middel van een X.25-interfacekaart, verbon-

den met Datanet 1 van de PTT of GemNet,2 de BNG-com-

puter benaderen. BDS kent een modulaire opbouw vol-

gens de principes van maatwerk. Een van de modules in

BDS was een teletekst-achtige informatiedienst, die dage-

lijks gevoed werd met relevante tarieven. Het hier bespro-

ken extranet3 is de vervanger van deze informatiedienst.

Bij de uitoefening van haar bankiersfunctie voor de (semi-)

overheid maakt BNG gebruik van de technische mogelijk-

heden die voorhanden zijn. Het is voor een bank als de

BNG, die langs verschillende wegen berichten met klanten

uitwisselt, belangrijk om nieuwe technieken in te bedden

die tot een verbetering van de dienstverlening kunnen lei-

den: grotere snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid, en

een betere kostenbeheersing bepalen mede de toekomst

van nieuwe producten bij de BNG. 

Het huidige elektronisch-bankierenpakket BDS komt in

onafhankelijk onderzoek4 als een zeer betrouwbaar pakket

naar voren. Hiermee is tevens de meetlat gelegd voor de

opvolger van BDS, namelijk BDS Online.

Eind jaren negentig heeft BNG bepaald dat BDS opge-

volgd zal worden door een systeem gebaseerd op internet-

technologie.5 Met de huidige communicatietechnieken

krijgt het tijdsaspect namelijk een steeds groter gewicht,

en worden aan een adequate informatievoorziening steeds

hogere eisen gesteld. In het vernieuwde BDS Online wordt

onderscheidt gemaakt tussen klantspecifieke (e-banking)

en klantgenerieke informatie. Uit efficiency-oogpunt zijn

voor beide trajecten afzonderlijke projecten gestart. Van-

wege de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens is

voor de transformatie van het e-bankingpakket een aparte en

zware stuurgroep in het leven geroepen. Voor het project

extranet is in aanvang een kleine werkgroep geformeerd.

Voor het onderhavige informatiesysteem, dat voor specifieke

en zakelijke toepassingen is ontworpen, geldt namelijk een

kortere planningstermijn en is de implementatie minder

complex dan de transformatie van een e-bankingproduct.

Start low profile ontwikkeling extranet 1997
Het extranet is vanaf eind 1997 op prototyping-achtige

wijze totstandgekomen. Het Hoofd Bibliotheek, ondergete-

kende, fungeerde als projectleider voor de ontwikkeling

van het extranet.6 In samenwerking met een externe ont-
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wikkelaar is het extranet stukje bij beetje en op basis van

trial and error ontwikkeld. De voordelen van deze werkwij-

ze zijn evident: korte communicatielijnen, mogelijkheid

van tussentijdse en niet-locatiegebonden presentaties en

de voortgang live volgen en testen in een aparte ontwikkel-

omgeving. Zo was in een zeer korte periode een werkend

prototype beschikbaar en kon worden begonnen met het

retrospectief invoeren van financiële data, een handmatige

klus die inclusief nacontrole een aantal maanden in beslag

nam. Voor de voortgang van het project was het belangrijk

om regelmatig de vorderingen te presenteren. Deze pre-

sentaties waren bovendien noodzakelijk (quick wins) om

de financiering van het project te garanderen. Daarnaast

moest rekening worden gehouden met het feit dat het

extranet in de uiteindelijke productiefase afhankelijk is van

de input en medewerking van de organisatie en er weer-

standen kunnen ontstaan indien medewerkers niet tijdig

worden geïnformeerd. Naarmate het project vorderde

kwam er vanuit de organisatie steeds meer belangstelling

en groeide de werkgroep uit van aanvankelijk twee tot tien

leden. 

In een dergelijk project is het belangrijk om van tevoren

zogenaamde milestones in het plan van aanpak op te

nemen. Blijkt namelijk dat de aanvankelijke doelstellingen

niet worden gehaald of dat er nieuwe inzichten ontstaan,

dan moet een organisatie niet schromen om het project te

beëindigen.

Het verloop van het project is Schematisch in tabel 1 weer-

gegeven.

Organisatorische aspecten
Zonder tot een uitputtende opsomming te komen, volgen

hier de belangrijkste aspecten waarmee in dit project reke-

ning moest worden gehouden. 

Aansluiten bij BDS Online
Het extranet valt zoals gezegd onder de ‘paraplu’ van BDS

Online. Uit marketingtechnisch oogpunt was het belang-

rijk dat het extranet – zolang onderdelen van BDS Online

nog in ontwikkeling zijn – goed wordt gepositioneerd bij

de klanten en als het ware de klanten alvast ‘online min-

ded’ maakt. Om dit te realiseren is ervoor gekozen om

regelmatig een nieuwsbrief uit te geven waarin de vernieu-

wingen van het extranet en de ontwikkelingen van het gro-

ter geheel, BDS Online, worden toegelicht en gepromoot.

Omdat bovendien de gebruikersinterface op hoofdonder-

delen hetzelfde zal zijn, vergemakkelijkt dit de acceptatie

van BDS Online zodra dit pakket in productie gaat. Ook

hierin vervult het extranet, als ‘voorloper’ van het e-ban-

kingproduct, een uitstekend leerpad en een voortrekkersrol.

Acceptatie binnen het bedrijf
Met het in productie nemen van een extranet als nieuw

distributiekanaal – eigenlijk een geheel nieuwe waarde-

keten – moet de organisatie leren omgaan en zich bewust

worden van het feit dat er andere eisen aan de (web)orga-

nisatie worden gesteld. Uit onderzoek van de Giarte Media

Group7 blijkt dat het integreren van internet met bestaan-

de bedrijfsprocessen veelal mislukt door bureaucratie.

Bovendien heerst in veel organisaties een cultuur van

lange IT-trajecten die vaak niet stroken met de korte time-

to-market-ontwikkeling van websites, waarin geen tijd is

voor analyse, specificatie, ontwikkeling, documentatie,

acceptatie, testen en in productie nemen. Ook moet duide-

lijk worden gemaakt dat internet niet tot kannibalisering

hoeft te leiden ten nadele van bestaande bedrijfsprocessen.

Een goed voorbeeld bij de bank is de afschaffing van een

fysiek document dat al enige decennia lang wekelijks per

post naar klanten werd verstuurd en waar diverse afdelin-

gen de input voor verzorgden: de Tariefbrief.8 In z’n huidi-

ge en nieuwe vorm is de Tariefbrief volledig web enabled
en kan het op elk moment van de dag in portable docu-

ment format (PDF) worden gedownload.

Een ander voorbeeld is de afhandeling van vragen en reac-

ties. Bij gebrek aan een lijfelijk aanwezige accountma-

nager zal de behoefte van klanten om de vraagstelling via

de site te genereren alleen maar toenemen. Daarom moe-

ten werkprocedures worden opgenomen om ervoor te zor-

gen dat bijvoorbeeld de e-mailafhandeling tijdig plaats-

vindt. 

Wetende dat informatiestromen binnen de bank gedigitali-

seerd zullen worden, zal in het denken en handelen van

de organisatie een verschuiving moeten plaatsvinden van

product- naar marktgericht. Kortom, allerlei veranderingen

BNG Infodienst Online

BNG Infodienst Online is het functionele en zakelijke extranet
van de BNG, waarbij rechtstreeks producten en diensten aan
de klantrelatie wordt aangeboden. De site is bedoeld om de
informatievoorziening én de communicatie met relaties van de
BNG te intensiveren. Klanten kunnen zelf via de Infoservice
hun productportfolio samenstellen en in een interesseprofiel
vastleggen.

BNG Infodienst biedt een aantal voordelen:
• alle relevante tarieven op de werkplek 
• snel en gebruiksvriendelijk 
• opvragen en downloaden van tarieven in diverse presentatie-
vormen
• Dagelijkse Nieuwsflits met samenvattingen van kranten-
artikelen
• onbeperkt documenten raadplegen en uitprinten 
• te gebruiken bij het opstellen van een rentevisie of manage-
mentrapportage 
• mogelijkheid om eigen interesseprofiel samen te stellen

Jaar Werkzaamheden
1997 start ontwikkeling extranet (low profile)
(okt)
1998 presentatie 1e prototype / milestone / invoer data
1999 presentatie / milestone / beperkte pilot
2000 definitieve samenstelling werkgroep (high profile) / 

organisatorische inbedding / in aug in productie / promotie 
in- en extern

2001 release 1.1 en 1.2
2002 verdere professionalisering van uitbouw en ontwikkeling

Tabel 1. Schematische weergave van het verloop van het project
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waar de organisatie mee te maken krijgt en waar adequaat

mee moet worden omgegaan of oplossingen voor moeten

worden aangedragen.

Beheer user- en autorisatiemanagement
Het extranet van de BNG is een gesloten site op het inter-

net die alleen met een user-id en password kan worden

benaderd. Het gehele proces van schriftelijk aanvragen tot

en met het verzenden van de gegevens per post aan de toe-

komstige gebruiker, bleek een tamelijk arbeidsintensief

administratief te zijn proces. De oplossing is gevonden in

de aanschaf van een user- en autorisatiemanagementpak-

ket dat veel functionaliteiten biedt en dus werk uit handen

neemt. Ook hier is gekozen om de werkzaamheden met

betrekking tot het gebruikersbeheer uit te laten voeren

door de verantwoordelijke afdeling, in casu Operations.

Een bijkomend voordeel van de uitgifte van passwords in

deze fase is dat BDS Online hier te zijner tijd naadloos op

aan kan sluiten en er dus geen afzonderlijke user-id’s voor

het e-bankingtraject behoeven te worden gemaakt. Overi-

gens zal het e-bankingpakket gebruikmaken van Smart-

Card-technologie.

Invoer en verificatie van content
Het beheren van een extranet en van content in het bijzon-

der, is voor veel ‘traditionele’ organisaties een activiteit

waar ervaring mee moet worden opgedaan. Het extranet

van de BNG bevat vooral financiële informatie die dage-

lijks wordt ververst. Bovendien zal de hoeveelheid infor-

matie van de I*netten9 de komende jaren flink toenemen.

Voor dit nieuwe kanaal zijn er bij de bank diverse nieuwe

rollen ontstaan: domeineigenaar (eindverantwoordelijk);

web- of sitemaster (monitoren, structuur navigatie en

vormgeving); redacteur (verantwoordelijk voor een onder-

deel van een domein) en tot slot de ontentbeheerder/

auteur als degene die de daadwerkelijke invoer verzorgt.

Eén publicatiekalender per kanaal (inter-, intra- of extra-

net) bepaalt op welk moment er wat moet gebeuren. 

Bij BNG is de eigenaar van de informatie ook verantwoor-

delijk voor de invoer van deze informatie. Voorbeelden

zijn: alle (rente)tarieven worden ingevoerd door de

Accountdesk, persberichten en mededelingen vallen onder

verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie, en

de invoer van samenvattingen van (kranten)artikelen voor

de Nieuwsflits, is een activiteit onder verantwoordelijkheid

van de bedrijfsbibliotheek. Content met een hoog afbreuk-

risico, bijvoorbeeld tarieven, wordt gecontroleerd door een

andere afdeling dan de afdeling die de tarieven invoert.

Hiervoor zijn duidelijke afspraken gemaakt die tevens zijn

vastgelegd in werkprocedures.

Op basis van templates kunnen contentbeheerders zonder

kennis van html-opmaak en -techniek, met één druk op de

knop content publiceren. In de templates is de vormgeving

vastgelegd en zijn centraal opgelegde richtlijnen van de

elektronische huisstijl gewaarborgd. De verantwoordelijk-

heid en uitvoering van contentbeheer ligt op decentraal

niveau in de organisatie; mijns inziens een belangrijke

voorwaarde voor de acceptatie! Een realistisch en actueel

beheer is dus alleen mogelijk met de inzet van vele betrok-

kenen in de organisatie. Terugkijkend op het proces van

invoer en controle van content, kan worden gesteld dat

met name dit aspect bijzondere aandacht heeft gehad in

het project, met als resultaat een goede organisatorische

inbedding in de organisatie.

Noodzakelijke synergie met andere I*netten
De drie I*netten van de BNG (inter-, intra- of extranet)

zijn de afgelopen jaren min of meer los van elkaar, door

verschillende afdelingen en met inschakeling van verschil-

lende externe partijen ontwikkeld en beheerd. Zowel op

organisatorisch als technisch gebied is duidelijk geworden

dat integratie van de sites noodzakelijk is. In de loop van

dit jaar zullen de grafische interfaces van de drie I*netten

zijn geharmoniseerd en aangepast aan één elektronische

huisstijl. Op technisch gebied zal dezelfde applicatieve

software worden gebruikt. Er wordt verwacht dat dit leidt

tot onder meer:

• ontsluiten van informatie via één uniforme technische

publicatieomgeving;

• het voorkomen van redundantie in de opslag en versprei-

ding van dezelfde informatie;

• kostenbesparing doordat het proces van vormgeving en

redactioneel onderhoud sterk wordt geautomatiseerd.10

Bovendien zal door integratie één budget ontstaan voor de

I*Netten en zijn er geen afzonderlijke werk- en projectgroe-

pen meer nodig. De nieuwe strategisch en tactische omge-

ving, gericht op functionaliteit en content, zal bestaan uit

een Commissie I*netten en een redactie I*netten.

Zoals eerder gezegd: elke organisatie trekt haar eigen plan.

Met het extranet kiest BNG voor een geleidelijke uitbouw

van de huidige informatievoorziening naar een flexibel,

interactief informatie- en communicatiekanaal. Daarbij

worden de informatiebronnen die de bank ter beschikking

heeft, op een flexibele en gedecentraliseerde manier ont-

sloten ten behoeve van de informatiegaring bij de klant.

Om de continuïteit te garanderen is het implementeren

van één gezamenlijke beheerorganisatie op zowel functio-

neel/inhoudelijk als technisch gebied noodzakelijk. Hier-

bij acht BNG het van belang dat er synergie plaatsvindt

met de andere I*netten van de bank.

internet
(publiek)

CMS 

intranet
(kennisdeling)

extranet
(klantencontact)

Figuur 1. In het Content Management Systeem vindt het overkoepe-
lend beheer van content plaats
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Strategie en ontwikkelingen van het extranet
De Infodienst Online dient hét informatie- en communi-

catiekanaal te worden tussen de bank en haar klanten.

Het extranet moet uitgroeien tot een ‘extranet-faciliteit’

die het bankieren in brede zin met de bank optimali-

seert. De informatie dient vooral gericht te zijn op het

ondersteunen van het financiële proces van de individu-

ele klant. Het is de invulling van het one-to-one marke-

tingconcept. 

Informatiekanaal
Het doel hiervan is het beschikbaar stellen van generieke

informatie aan alle (potentiële) klanten en aan hun indivi-

duele medewerkers. Het gaat om informatie die tot nu toe

niet, of alleen in papieren vorm naar de klanten werd

gestuurd. Generiek houdt in dat de informatie in principe

voor alle klanten bruikbaar is. Dit in tegenstelling tot

klantspecifieke informatie die te zijner tijd via BDS Online

beschikbaar gesteld gaat worden.

Communicatiekanaal
Hiermee wordt beoogd het vereenvoudigen en versnellen

van de communicatie van de bank naar haar klanten,

zowel naar groepen klanten als naar een individuele klant

en vice versa. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er een

kritische massa is in aansluitingen bij (medewerkers van)

klanten. Het extranet kan dan gebruikt worden om op elk

moment van de dag zeer actuele informatie aan de klant

beschikbaar te stellen. 

Om dit alles te bereiken is de doelstelling van het extranet

drieledig:

• het zo snel mogelijk bereiken van de kritische massa in

aansluitingen;

• het op termijn kostendekkend te worden door middel van

het bereiken van besparingen in onder meer druk- en ver-

zendkosten van traditionele papieren informatiestromen en

het vervangen van fysieke door digitale documenten;

• het ‘online minded’ maken van de klanten met het oog

op nieuwe functionaliteit in de vorm van e-banking in het

kader van BDS Online.

Innoveren en vernieuwen blijft noodzakelijk. De levens-

duur van IT-producten wordt immers steeds korter! Bij de

introductie van het extranet in augustus 2000 telde de

Infodienst Online 300 gebruikers. Inmiddels is dat aantal

toegenomen tot 1800, en is er een dekking van 80 procent

bij gemeenten. De reacties van klanten zijn zeer positief.

De meeste waardering van klanten gaat uit naar de digitale

Tariefbrief, de mogelijkheid om persoonlijke interessepro-

fielen te maken en de dagelijkse nieuwsvoorziening geru-

briceerd per sector en in de vorm van samenvattingen van

(kranten)artikelen. Om het extranet organisatiebreed bij de

klanten op de werkplek te krijgen, zal er in de toekomst

behalve financiële content ook andersoortige content wor-

den toegevoegd. Dat is een uitdaging die de BNG graag wil

aangaan!!

Persoonlijke ervaringen en aanbevelingen
• Vanwege kennis en ervaring kan de informatiespecialist

(IS) aan het hoofd staan van het multidisciplinaire team

dat projecten op het gebied van internet initieert. De IS

moet dan wel in staat zijn om op het gebied van IT als vol-

waardige gesprekspartner te participeren.

• Vormgeving en interfacing worden steeds belangrijkere

onderdelen in dergelijke projecten. Idealiter moet de IS

hiervan kennis hebben of zich de kennis eigen maken.

Aangeraden wordt om voor vormgeving en interfacing een

professioneel vormgevingsbureau in te huren.

• Presenteer bij dergelijke projecten regelmatig de voort-

gang ‘live’. Redenen: rond krijgen van de financiering en

de wind uit de zeilen nemen van eventuele ‘tegenstan-

ders’.

• (Bedrijfs)bibliotheken in zowel profit- als non-profitin-

stellingen moeten de rol oppakken van ‘interne syndicatie’

en meewerken aan het ‘product’ van de organisatie waarin

ze werken. Dit vergroot tevens het bestaansrecht van

(bedrijfs)bibliotheken.

• Organisaties hebben de neiging om onderscheid te

maken in internet, intranet en extranet. Probeer deze rigi-

de opvatting te doorbreken en overtuig de organisatie

BDS Online en internet technologie voor een optimale dienstverlening

Voorbeeld van een 'dynamische' lijngrafiek uit de Infodienst Online
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ervan dat er op termijn organisatorisch gezien geen onder-

scheid zal zijn in de verschillende kanalen, maar er in de

toekomst gewerkt zal worden in een datawarehouse-achtige

omgeving waarbij het gebruik van een centraal Content

Management Systeem cruciaal is. Zorg als IS nu reeds voor

synergie van de afzonderlijke kanalen en maak gebruik van

de aanwezige expertise binnen de organisatie.

• Grafische elementen geven gebruikers van financiële

informatie een beter inzicht in de strekking van de infor-

matie (a picture says more than thousands words).

• Techniek en financiering zijn niet altijd een struikelblok.

De bottleneck ligt vooral in de organisatie die moeite heeft

te transformeren van een functionele naar een procesmati-

ge (web)organisatie. Immers, de creatie van jaarverslagen,

circulaires, persberichten, mededelingen, personeelsbladen,

vacatures, tarieven etcetera, etcetera. bestond al lang voor-

dat internet in zwang raakte. Nu deze documenten in een

webomgeving moeten worden geplaatst, ontstaat er een

interactie met klanten, waardoor het gehele proces verandert

en inschakeling van de gehele organisatie onvermijdelijk

wordt.

• Denk en ontwikkel vanuit de behoeften en wensen van de

doelgroepen.

• Focus met webprojecten niet alleen op Return on Invest-

ment, maar realiseer je dat je met substantiële besparingen

ook een case hebt!

Noten

1. Een systeem voor alle elektronische informatie- en betaaldiensten.

2. Een besloten Gemeenschappelijk Netwerk voor overheden met als doel

een datacommunicatie- infrastructuur voor overheden te beheren en

(informatie)diensten daarop beschikbaar te stellen.

3. Anders dan in de literatuur is het extranet van de BNG, productnaam

BNG Infodienst Online, een informatie- en communicatiekanaal voor

klanten en relaties en geen sub-domein van het intranet van de BNG.

4. Electronic Banking 2000 / Heliview.

5. Hieronder vallen onder meer het www, e-mail, nieuwsgroepen, inter-,

intra-, en extranet.

6. BNG ziet het extranet als complementair en als aanvulling op traditio-

nele bedrijfsprocessen. Zie ook: Strategievorming en internet in Holland

Management Review, p. 7. De onderneming.com / M.H.E. Gianotten.-

Amsterdam, juni 2000.

8. Een wekelijkse rentebrief in A-4 formaat. In het extranet volledig gedigi-

taliseerd en met archieffunctie.

9. Bij BNG is I*netten de verzamelnaam van de inter-, intra- en extranet-

site. De ‘I’ refereert aan internettechnologie en informatie.

10. E-business en contentmanagement, p. 6. In MNET special report mei

2001.

Ron Zwetsloot is Productmanager ICT bij de Bank Nederlandse

Gemeenten.
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