Dealing room van ING in Amsterdam.

Iedereen een fles water op het bureau.

ING prikkelt handelaren voortaan
met hartslagmeter en kantoorfruit
Focus op emoties en gezondheid moet
handelaren helpen om een intiemere
relatie met de klant te krijgen
Ivo Bökkerink
Amsterdam
Wie de komende weken sippe of juist
blije mannen en vrouwen in pak ziet
lopen rond de kantoorgebouwen bij station Bijlmer kan zomaar midden in een
functioneringsgesprek van ING-bankiers
zijn terechtgekomen. Want de handelsvloer van ING heeft een primeurtje:
hun baas gaat de traditionele halfjaargesprekken lopend in de buitenlucht
doen. Goed voor de gezondheid.
‘Hopelijk zit het weer een beetje mee’,
grijnst Guido van Ingen. Net als de meeste werknemers op de handelsvloer van
ING Financial Markets (FM) volgt de chef
van het verkoopteam Grote Bedrijven
sinds kort een speciaal voor de afdeling
opgezet ‘wellbeing’-programma.
Van Ingen (hartslag 56 per minuut in
rust en rond negen uur 2300 stappen
gezet) en zijn collega’s dragen sinds
een paar maanden een ‘activity tracker’
van TomTom en gebruiken een app van

Mark Pieter de Boer,
wereldwijd hoofd Sales ING
Financial Markets
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Dacadoo die hun inzicht geeft in hun
levensstijl, gemeten in een Wellbeing
Quotient (WQ). Voormalige topsporters
zoals zwemmer Pieter van den Hoogenband staan 24 uur per etmaal op standby voor advies. De ING’ers krijgen tips
om hun eetpatroon te verbeteren, meer
te bewegen, langer te slapen en beter te
ontspannen.
Een idee van hun baas, wereldwijd
sales-hoofd Mark Pieter de Boer (hartslag 54 per minuut, 1800 stappen). Eerder liet De Boer via een programma zijn
mensen hun eigen emoties beter leren
kennen en die van anderen herkennen.
Het doel: vervolgens in staat zijn een
intiemere relatie met de klant op te bouwen. En uiteindelijk een lucratievere.
De Boer ziet een geboekte omzetgroei
van zijn onderdeel van € 200 mln als het
gevolg van dat programma.
Na de geest is nu het lichaam aan
de beurt. Bijna iedereen op de grote
cirkelvormige handelsvloer van ING —
er werken zo’n 220 mensen — heeft het
shirt van het programma aan zijn of haar
stoel hangen.
Sinds kort staan er ook bakken met
kantoorfruit opgesteld. En terwijl ABN
Amro de bakken net heeft afgeschaft
— de bankiers namen het fruit massaal
mee naar huis en dat liep in de papieren
— heeft ING Financial Markets de proef
zojuist omgezet in onbepaalde tijd. De
ervaring heeft de secretaresses echter
wel geleerd op maandag fruit achter te
houden, zodat de bakken later weer wat

bijgevuld kunnen worden.
Rond negen uur ’s ochtends staat
Mark Pieter De Boer al ruim een uur
achter zijn bureau aan de rand van de
grijs-oranje handelsvloer. Staan doet hij
de hele dag. ‘In het begin voel je dat wel
in je rug en je heupen. Maar het went
snel.’ Zijn voorbeeld heeft navolging
gekregen.
Enkele vrouwen die werken op de
afdeling — de handelsvloer is nog overwegend een mannenwereld — hebben er
speciaal platte schoenen voor onder hun
bureau gezet. ‘Zitten is het nieuwe roken’, weet Charlotte Selderbeek (hartslag
53, 2600 stappen) van de afdeling Money
Market Sales. Ze is enthousiast deelnemer en regelde de bakken kantoorfruit.
Zelf eet ze sinds de start van het programma alleen nog salades met noten
en peulvruchten.
Maak niet de fout te denken dat dit
het zoveelste programma voor corporate
wellbeing is, benadrukt De Boer, terwijl
hij een slok neemt van zijn onafscheidelijke fles water in de oranje huiskleur van
ING. Die programma’s worden immers
georganiseerd door de hr-afdelingen en
hebben tot doel het aantal ziektedagen
of de verzekeringskosten omlaag te brengen.
Hier niet. Het programma van ING
moet de handelaren en verkopers gezonder maken en zich beter laten voelen.
Punt. En als ze dat lukt, dan zijn ze ook
beter in staat een goede relatie met
hun klanten op te bouwen en te onder-

Een fitness-fiets als bureaustoel.

Beurshandelaar
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ederlandse banken
hebben na de financiële crisis in de code
banken afgesproken
dat ze alleen nog transacties
afhandelen voor klanten en
niet meer voor eigen rekening
handelen.
De afgelopen jaren staan
deze handelsafdelingen onder
druk. De concurrentie is groot,
terwijl nieuwe regels en kapi
taaleisen de winstmarges
hebben gedrukt.
ING ziet zichzelf als een partij
die op dit vlak mee kan met
Europese banken als BNP Pari
bas en Deutsche Bank. De han
del en verkoop vond altijd
plaats in Brussel, Amsterdam en
Londen, die volgens betrokke
nen intern met elkaar concur
reerden om de handel en om
zet. Inmiddels is duidelijk dat
het zwaartepunt van de handel
voortaan in Londen zal gaan
plaatsvinden.
Een reorganisatie moet zor
gen dat ING Financial Markets
over een paar jaar € 200 mln
kan besparen, oftewel een kos
tenreductie van 20%. Handela
ren in onder meer valuta’s en
staatsobligaties en derivaten
worden boventallig of kunnen
solliciteren op functies in
Londen.
De afdeling Sales, jaaromzet
ruim € 1 mrd, blijft in de reorga
nisatie buiten schot.

houden. Tenminste, dat is het idee. ‘Ik
geloof in de filosofie ‘The throw is more
important than the catch’, zegt De Boer.
‘Kortom, niet sturen op omzet, maar op
het verkoopproces.’
Dat is niet vrijblijvend. De werkne
mers van sales zullen dit jaar voor het
eerst geen bonus meer verdienen als ze
hun verkoopdoelstellingen overtreffen.
De individuele omzetdoelen zijn name
lijk afgeschaft. Hetzelfde geldt voor de
doelen van de landen en regio’s. Naast
het omzetdoel voor de hele groep wegen
bij de beoordeling factoren als klant
tevredenheid, het oordeel van je colle
ga’s en de persoonlijke ambities zoals
het verbeteren van de eigen wellbeing
zwaar mee.
De Boer: ‘Er zullen ongetwijfeld men
sen zijn die liever het oude systeem had
den en niet blij zijn. Dan moet je ze bij de
hand nemen om de verandering te kun
nen maken. En als je in de nieuwe wereld
eendimensionaal wilt blijven kijken naar
je eigen bijdrage, dan pas je misschien
niet in deze omgeving.’
In de salesring van Guido van Ingen
staan Jeroen van Arendonk en David
Brouwenstijn achter hun Bloomberg
schermen. Hij en zijn collega’s helpen
klanten zoals ASML bij het afdekken van
hun valutarisico, maar proberen ook een
rol te spelen bij overnames, aandelen
inkoopprogramma’s en verschillende
soorten financieringen. ‘Dat is veel moei
lijker geworden, het komt ons niet meer
makkelijk aanwaaien zoals vroeger’, zegt
Van Ingen.
Verkopers zoals Van Arendonk en
Brouwenstijn zijn hun informatievoor
sprong kwijtgeraakt. ‘Mensen kunnen
veel op internet vinden en dat maakt de
markt transparant. Vroeger deden we
de helft van de tijd transacties en de rest
van de tijd klopten we ze manueel in. We
moeten nu veel meer betekenen voor de
klant.’
Het is te merken op de vloer: op een
doordeweekse dinsdag is een aanzienlijk
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deel van de ringen leeg. ING heeft vorig
jaar dan ook flink ingegrepen om kosten
te besparen en er zijn banen geschrapt.
Onder meer de handelaren in valuta’s,
staatsobligaties en derivaten worden ge
raakt. Sommigen raken hun baan kwijt,
anderen moeten naar Londen verhuizen.
Of mensen niet liever baanzekerheid
hebben dan een gezondheidstracker?
Volgens De Boer is dat niet de vraag. De
reorganisatie loopt al een tijd en er is dus
duidelijkheid voor de mensen. Boven
dien valt de salesafdeling van De Boer
buiten de ingreep. Waar het om gaat, is
cultuurverandering.
De druk op de vloer is hoog. Dat voelen
ook de aandelenhandelaren aan de an
dere kant van de vloer die onder leiding
staan van Sjoerd Stienstra. De dagen zijn
er lang — standaard 11 à 12 uur — en
de concurrentie is hevig. Het is zaak om
jezelf zo veel mogelijk in beeld te krijgen
bij grote beleggers als hedgefondsen of
pensioenbeleggers, bijvoorbeeld door ze
in de ochtend als eerste bij te praten over
het nieuws.
Wie nog het beeld had van de handels
vloer zoals ooit beschreven in boeken als
Liars Poker, gedomineerd door testoste
ron en de jacht op bonussen komt bedro
gen uit. In de ring van Sjoerd is koffie ver
vangen door water. Ook de zakken snoep
hebben ze bij equity sales ingeruild. Nu
liggen er bananen en wat perziken klaar
voor hongerige handelaren.
Er staat zelfs een hometrainer in de
ring. En onder de gedenktekens van
transacties, zoals de begeleiding van
de beursgang van ABN Amro, staat een
weegschaal. Die is voor de grote afval

‘Er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die liever het
oude systeem hadden en
niet blij zijn. Die moet je
aan de hand nemen’

race. Sjoerd zelf gaat aan kop met 6,5
kilo, zijn buurman volgt met 5 kilo. Vol
gens Stienstra merken zijn klanten dat
zijn groep scherper is geworden.
De salesgroep van Van Ingen is recen
telijk gaan wielrennen met een groep
klanten, een zevendorpentocht. En dan
praat je opeens met een klant van Fries
land Campina over de balans tussen werk
en privé. ‘Ik heb de mensen in de branche
zien veranderen’, zegt Van Ingen die eer
der onder meer bij ABN Amro en Merrill
Lynch werkzaam was. ‘Geld verdienen
is leuk, maar niet meer de intrinsieke
motivatie waarom ik dit doe. Dat is wat je
doet en vooral met wie. De Go-Giver is mijn
favoriete boek: wat je geeft, krijg je terug.’
Tien jaar na de financiële crisis ver
schilt de handelsvloer van de bank niet
veel meer van de gemiddelde kantoor
tuin. ‘Het klopt dat er in onze industrie
een beeld is gecreëerd van hoe minder
slaap, hoe beter’, zegt De Boer. ‘Het
spannende leven van veel in het vliegtuig
zitten, diners met klanten en bonus
sen. Dat zijn juist niet de drijfveren. We
hebben veel te weinig tijd besteed aan
de intimiteit en te veel aan zelforiënta
tie. Veel te veel “let’s win” in plaats van
winwin.’
Een enkeling bij ING is niet enthou
siast over het WQprogramma, meestal
uit angst over wat er gebeurt met de
data die de activity tracker opslaat. Maar
deelname is vrijwillig, zegt De Boer. ‘Nie
mand zal erop worden aangesproken
als hij niet mee doet. En ik kan alleen de
geaggregeerde data zien, niet die van elk
individu.’
Met een gemiddelde stijging van het
WQ van 4% van de in totaal 650 partici
panten ziet De Boer de eerste tekenen
van succes. Maar er zijn er meer. Binnen
kort gaan ook de 850 werknemers van
de transactiebank van ING aan het WQ
programma. Wellicht volgen er daarna
nog wel meer onderdelen van de bank.
De Boer: ‘Dit resoneert heel goed in de
top.’

