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BANKIEREN BIJ SNS bank
BLIJFT MENSENWERK

Wanneer er in een twintigste-eeuwse Nederlandse almanak, zoals de Enkhuizer
Almanak, voorspellingen zijn opgenomen, betreffen die hooguit adviezen voor
land- en tuinbouw. Ook SNS bank geeft zaai- en oogstadviezen. Niet over flora en
fauna maar over geldzaken. Mensen hebben geld nodig om te ondernemen, te
leven, te wonen en te reizen. Geld helpt mensen met het waarmaken van hun ambi-
ties. Geld is voor SNS bank een middel, geen doel op zich. SNS bank adviseert men-
sen daarover en schat risico’s in. Dat deden we altijd al en dat blijven we doen. Het
is een constante in ons bestaan.

De tijden veranderen
SNS bank is er primair op uit waarde te scheppen voor haar klanten. We zijn een
bank van en voor mensen die iets willen opbouwen. Hoe snel de tijden ook veran-
deren, klanten vormen de basis van ons bestaan. Om nog beter waarde te scheppen
voor klanten, heeft SNS bank de afgelopen jaren haar dienstverlening grondig
gemoderniseerd en uitgebreid. En geïnvesteerd in mensen en middelen.

Een bank met een verhaal
De Nederlandse samenleving is ingrijpend gewijzigd. De uitdaging voor SNS bank
zit in de tegenstelling toen en nu. Wij voelen ons nauw verbonden met dit thema.
Groot geworden door klein te blijven, is ons uit het hart gegrepen. Het betekent
voor SNS bank middenin de samenleving staan, er deel van uitmaken. Die betrok-
kenheid zit in onze genen.
Tien jaar geleden bestonden we nog niet. SNS bank is ontstaan uit een reeks fusies,
vele kleine spaarbanken werden één grote. Samenwerking was daarbij vitaal. Een
achtergrond waarin de menselijke maat voorop stond. Dat willen we graag zo houden.

Het magische jaar 2000
Waar veel andere organisaties koersen op het jaar 2000, heeft de SNS bankorgani-
satie het jaar 1998 gekozen als ijkpunt voor vernieuwing en verandering. Vanuit dat
perspectief was ook 1997 een cruciaal jaar. SNS bank fuseerde met Reaal
Verzekering. Dat betekende een belangrijke verbreding van de basis van SNS bank.
De contouren van een moderne all finance-dienstverlener werden getekend. In die
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zin was 1998 voor SNS bank een magisch jaar en niet 2000. Natuurlijk zullen ook
wij enkele spannende uren beleven als 1999 overgaat in 2000. Zullen onze systemen
‘millenniumproof’ zijn? Niets willen we aan het toeval overlaten. Daaraan wordt nu
hard gewerkt. We hopen veilig in het nieuwe millennium te landen.

En daarna
Of de SNS computersystemen ‘het zullen houden’? Daar gaan we van uit. De mil-
lenniumwisseling is een bijzonder gegeven: een gebeurtenis die je maar eens in de
duizend jaar meemaakt. Maar hoe bijzonder dit gegeven ook is, het is geen reden
voor SNS bank om het roer om te gooien. Natuurlijk veranderen er dingen. Maar ver-
anderingen en vernieuwingen vinden ook plaats bij iedere willekeurige jaarwisse-
ling en door het jaar heen. Belangrijker vinden wij het goede te behouden. En in te

Vernieuwd SNS bank interieur Burgwal 41, klaar voor het nieuwe millennium. Foto: Harry Post.



155

spelen op de wensen en behoeften van klanten door nieuwe producten en diensten
aan te bieden en de bestaande dienstverlening daar waar mogelijk te verbeteren. We
noemen onszelf een all finance bank. Dat schept verplichtingen. En wekt hoogge-
spannen verwachtingen. Die willen we waarmaken.

Multichannel
De klant is koning. Maar dat zeggen zoveel organisaties. De kunst is hier inhoud aan
te geven. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is een van onze motto’s. Wat bete-
kent dat voor onze kantoren? We werken onafgebroken aan verhoging van de kwa-
liteit van onze financieel adviseurs. Een voorbeeld: een hypotheek afsluiten is maat-
werk. Er zijn honderden varianten mogelijk. Die ieder weer andere fiscale conse-
quenties kunnen hebben. Een hypotheek is een complex product met vele kanten

Historisch bankgebouw na aanpassing van het interieur, prima te verenigen met modern bankieren.

Foto: Harry Post.
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en mogelijkheden. Daar heb je een financiële professional voor nodig. Mensen met
die kwaliteit heeft het SNS kantoor bij u in de buurt in huis.
Maar niet alle bankproducten en -diensten zijn even complex. Neem een overboe-
king of de aankoop van effecten. U kunt kiezen hoe en wanneer u dit wilt doen: via
ons callcenter in Utrecht, of vanachter uw pc thuis. Elektronisch bankieren of via
internet. Bankieren op maat kan via vele kanalen, multichannel dus. De keuze is
aan u.

Mensenwerk
Gemak dient de mens. Door 24 uur per dag ‘in de lucht’ te zijn, bent u vrij te bank-
ieren wanneer en waar u maar wilt. De indruk zou kunnen ontstaan, dat er geen
mensen meer aan te pas komen. Niets is minder waar. Achter alle financiële dien-
sten die SNS bank aanbiedt, zitten mensen. Deskundigen die weten waar ze het over
hebben. Of het nu om een persoonlijke lening, een doorlopend bedrijfskrediet of
het openen van een spaarrekening voor uw (klein)kind gaat. Bankieren blijft men-
senwerk. Ook in het nieuwe millennium.
SNS bank is een organisatie waar mensen het kapitaal vormen. Investeren in mensen
is van vitaal belang. Alleen medewerkers die zich kunnen ontplooien en zich thuis
voelen bij SNS bank, kunnen hun enthousiasme en kennis overbrengen op en delen
met klanten.

SNS cultuur
Wie bij SNS werkt, is ondernemer. Klanten moet je verdienen. De verantwoordelijk-
heid jegens onze klanten gaat ver. Klant en medewerker/ondernemer mogen veel
van elkaar verwachten en vragen. Gesprekspartner en financieel vertrouwensper-
soon ben je bij SNS bank niet zomaar. Dat moet je bewijzen. Iedere dag weer. Die
instelling vragen wij van onze medewerkers. Een instelling waarop u mag rekenen.
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