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Inhoud

1. Welkom Archief, Kunst & Historisch bezit 
2. Verandering = beweging op alle vlakken 
3. Strategie en cultuur ABN AMRO Bank 
➢Purpose, strategie en prioriteiten 

4. Veranderingen en uitdagingen 
➢Organisatorisch 
➢Bedrijfsvoering, audit en risk 
➢Medewerkers 

5. Nieuwe richting en successen
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Strategie ABN AMRO Bank
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Uitdagingen Archief, Kunst  & Historisch bezit

➢Organisatorisch 
• Facility management 

• Discussie met business 
• Prioritering 

➢Audit en risk 
• Reputatieschade 
• Financiële risico’s  

➢Bedrijfsvoering 
• Procesverbetering 
• Aansluiting op business
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Customer Excellence (CE) / Continue verbetering 
CE is een werkwijze die door heel ABN AMRO is ingevoerd. Het is gebaseerd 
op Lean en Six Sigma en gaat uit van de volgende onderdelen: 
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Uitdagingen team

➢Veranderingen management en medewerkers  
• Organisatie en omgeving 
• Ontwikkeling richting zelfsturing 
• Eigen verantwoordelijkheid  
• Agile manier van werken 
• Programma’s in parallelsessie
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Cultuurprincipes ABN AMRO Bank



 
Agile
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• Kleine multidisciplinaire teams die dagelijks intensief samenwerken.  
• De teams hebben eigen doelstellingen en alle expertise moet in de teams aanwezig 
   zijn om deze doelstellingen te behalen.  
• De klant komt letterlijk dichterbij -> regelmatig interactie met klanten en gebruikers 
• Je werkt in via zogenaamde sprints, die in principe twee weken duren  
• Aan het eind van iedere sprint demonstreer je datgene wat je met elkaar hebt 

opgeleverd aan je stakeholders, waaronder je klant.  
• Op basis van de feedback kun je je product of dienst verder ontwikkelen, zoek je        

naar verbeteringen en werk je, via een volgende sprint, naar een nieuw 
demonstratiemoment.



Beweging op alle vlakken 

1. Toenemende digitalisering & technologie 
➢Impact op producten en dienstverlening 

2. Imago 

3. Andere skills, banen en type samenwerking 
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Agile
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Aanpak en recente ontwikkelingen Archief en K&HB

➢Archief  
• Onderzoek naar outsourcing 2015 en opnieuw in 2017 -> Guido Tol 

• Aanhaken bij ontwikkelingen binnen ECM zoals robotisering -> Marinja 
Ketelslegers 

• Aanhaken bij ontwikkelingen binnen hele bedrijf zoals onderzoeken t.b.v. 
rechtsgang
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Aanpak en recente ontwikkelingen Archief en K&HB

➢Kunst & Historisch bezit  
• Stichting onder voorzitterschap CEO Kees van Dijkhuizen 

• Hernieuwde start aankopen kunstwerken sinds 2015 
• Nieuwe insteek Historisch bezit binnen bedrijf -> Ton de Graaf 
• Samenvoeging drie depots op één locatie 
• Zelfstandige site met beeldbank  
• E-depot voor historisch archief -> Dick Wijmer 
• Gecombineerde inrichtingen Kunst en Historisch bezit 
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Succesvolle aanpak hoofdkantoren
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Succesvolle aanpak Circl
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Vragen …. stellingen 


