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OP HET MATJE…

HELP! MIJN
BANK GAAT
DICHT!
Vanaf mei vorig jaar
kreeg KBO-PCOB
ineens heel veel klachten
van leden dat hun
bankfiliaal sluit. Wat
is er aan de hand? Om
dat te peilen, startten
we ons meldpunt Bank
Dicht! Bijna achthonderd
senioren meldden een
sluiting en vertelden wat
dat voor hen betekent.
KBO-PCOB-lid Cees
van Tiggelen legt de
resultaten voor aan
Chris Buijink, voorzitter
van de Nederlandse
Vereniging van Banken.

< Cees van Tiggelen

Chris Buijink >
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OP HET MATJE

EVEN
VOORSTELLEN:
Cees van Tiggelen (74)
werkte veertig jaar lang bij de
Rabobank. Sinds zes jaar is hij,
namens ouderenorganisaties,
lid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
(MOB). Hierin werken ondernemers- en consumentenorganisaties, banken en maatschappelijke organisaties
samen aan een veilig, betrouwbaar, efficiënt en toegankelijk betalingsverkeer. Cees
is tevens voorzitter van de
werkgroep Toegankelijkheid en
Bereikbaarheid.

Chris Buijink (66)
is sinds 2013 voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van
Banken. Deze behartigt de
gemeenschappelijke belangen
van de banken in Nederland én
wil de verbinding bevorderen
tussen bankensector, politiek
en maatschappij. Daarvoor
werkte hij als topambtenaar bij
het ministerie van Economische Zaken. Buijink zit ook in
het MOB.

Wilt u ook
iemand op het
matje roepen?
Welke persoon, instantie, organisatie of welk bedrijf zou u op het
matje willen roepen?
Laat het ons weten via
magazine@kbo-pcob.nl
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Gebruiken banken de coronacrisis om filialen te sluiten?
Chris Buijink: ‘Nee, het aantal vestigingen daalde al voor corona. De afgelopen vijf jaar is het aantal filialen
afgenomen van 1800 tot 1000, blijkt
uit cijfers van De Nederlandsche
Bank. De servicepunten van banken
in winkels zijn hierin niet meegeteld.
Dat er substantieel minder kantoren zijn, komt doordat mensen in
Nederland hun bankzaken steeds
meer digitaal doen. Wél een effect
van de coronacrisis is dat de digitale
dienstverlening een hogere vlucht
heeft genomen. Zo is het aantal
online adviesgesprekken met klanten
gestegen.’
Cees van Tiggelen: ‘Banken denken
misschien dat ook ouderen in deze
coronatijd meer digitaal zijn gaan
bankieren. Maar dat is niet zo. Ouderen die voorheen naar een bankkantoor gingen, blijven nu noodgedwongen thuis door het coronavirus
en laten vaak een familielid of bekende hun bankzaken digitaal doen.
Zij worden dus afhankelijk van een
derde. Een zorgelijke ontwikkeling
die haaks staat op de maatschappelijke zorgplicht van banken. Want we
willen toch dat iedereen zelfstandig
moet kunnen blijven bankieren.’

In het meldpunt gaven senioren aan dat ze vooral het
persoonlijk contact met een
bankmedewerker missen. Herkent u dat?
Chris: ‘Banken nemen die behoefte
aan contact zeer serieus, zeker in
deze moeilijke tijd. Ze zijn gewoon
bereikbaar voor persoonlijke gesprekken, maar dan via het scherm.
En natuurlijk moet er ook veel aandacht gegeven worden aan – oudere – klanten voor wie dit ingewikkeld
is.’

Ook een ‘absurde reisafstand’ naar
het eerstvolgende kantoor is vaak
genoemd.
Chris: ‘Dat deel herken ik niet. Het is
de intentie van banken om altijd te
zorgen voor een alternatief binnen
een redelijke reisduur: zo’n tien tot
vijftien minuten.’
Cees: ‘Maar er zijn wel degelijk
voorbeelden van mensen die veertig
kilometer extra moeten reizen en
daar een halve dag mee bezig zijn.
Bijvoorbeeld omdat ze met de bus
reizen en er geen rechtstreekse verbinding is naar het dichtstbijzijnde
filiaal.’

Waarom regelen banken niet
eerst een alternatief, voordat
ze sluiten?
Chris: ‘Die alternatieven zijn er. Denk
aan de al genoemde servicepunten
en het beeldbankieren. Maar ook
aan financiële zorgcoaches, die
senioren thuis bezoeken en helpen
met het regelen van hun bankzaken. Daarnaast zijn er seniorentelefoonlijnen, er zijn banken met
‘geldbezorgdiensten’, cursussen om
digitaal vaardiger te worden. Sommige banken bieden seniorentablets
aan tegen een aantrekkelijke prijs.
Bovendien zijn er op enkele plekken tijdelijke pop-upkantoren om
de periode van de sluiting van een
bankfiliaal tot het opstarten van een
alternatief te overbruggen.’
Cees: ‘Veel mensen, zeker mensen
in kwetsbare posities, weten niet
eens dat dergelijke alternatieven
bestaan.’

Ik vraag me af hoe banken
communiceren over de sluiting
van filialen met klanten die niet
digitaal vaardig zijn?
Chris: ‘Zij kondigen een voorgenomen sluiting aan via bijvoorbeeld lo-

kale kranten of een brief aan klanten.
En ze laten hun medewerkers erover
vertellen als het kantoor nog niet
dicht is.’
Cees: ‘We weten dat dit absoluut niet
voldoende gebeurt! Zo hoorden we
in ons meldpunt dat een bank plompverloren een mededeling op de deur
plakte: “Wij zijn vanwege het coronavirus gesloten en we blijven daarna
dicht.” Dat is dan de enige communicatie die heeft plaatsgevonden...
Volgens mij moeten klanten die niet
digitaal bankieren allemaal een brief
krijgen, waarin de bank aangeeft wat
de alternatieven zijn. En moeten ze
klanten wijzen op de mogelijkheid
om over de beste oplossing te komen
overleggen op kantoor, zolang dat
nog open is.
Ik hoorde een bankbestuurder laatst
op televisie praten over de sluiting van
filialen. Het ging enkel over kostenbesparing en digitalisering. Als je nu
je imago wilt oppoetsen, moet je
zeggen: maar wij zorgen wel voor
alternatieven en dat doen we vóórdat
we sluiten. Nou, dan is de kou uit de
lucht.’
Chris: ‘Mee eens. Daarom ben ik blij
om dit in elk geval nu in het tweegesprek met jou te kunnen vertellen,
Cees.’

Zijn banken wel geïnteresseerd
in het behoud van oudere klanten?
Chris: ‘Zeker. Ik zie een enorme betrokkenheid van bankmedewerkers bij
deze groep. Zo was ik onder de indruk
van medewerkers die een cursus deden om goed signalen van dementie
te kunnen herkennen bij klanten.
Daarnaast hebben banken dus verschillende alternatieven geregeld om
klanten die dat nodig hebben toch
de juiste dienstverlening te geven. De
signalen die we krijgen, bijvoorbeeld

over de inzet van zorgcoaches, duiden
erop dat dit goed werkt.’
Cees: ‘Willen we de naar schatting
2,5 miljoen mensen die niet digitaal
bankieren persoonlijk helpen, dan zijn
er honderden financiële zorgcoaches
te weinig. Ik herhaal: er is vooral bij
ouderen een geweldige behoefte aan
persoonlijk contact. Banken voldoen
daar onvoldoende aan, ondanks alle
mooie woorden.’
Chris: ‘Die mooie woorden moeten
wel waargemaakt worden, dat ben ik
met je eens.’
Cees: ‘Ik zou banken daarom willen
vragen om medewerkers die straks
niet meer op een kantoor kunnen
werken, de klanten thuis of in verschillende servicepunten te laten
bezoeken.’

Willen banken eigenlijk energie
steken in het inrichten van lokale, neutrale servicepunten?
Chris: ‘Zeker. In het noorden van het
land heeft een bank onlangs twee
servicepunten ingericht in bibliotheken. Er zijn ook veel servicepunten in
winkels, dicht bij mensen.’
Cees: ‘Daarvan zijn er de afgelopen
tijd helaas een aantal gesloten. Terwijl
banken juist het voortouw zouden
moeten nemen bij het opzetten van
méér servicepunten op plekken als
bibliotheken en buurthuizen. Dan
kun je afspreken dat op maandag een
medewerker van bank A aanwezig
is, op dinsdag iemand van bank B,
enzovoort. En als een bank maar drie
klanten heeft met behoefte aan persoonlijk contact, hoef je geen servicepunt op te richten. Die klanten kun je
thuis bezoeken.’
Chris: ‘Hoe dan ook: klanten die extra
aandacht nodig hebben, moeten die
aandacht krijgen. Aan de slag, zeggen
wij samen!’
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