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Innoveren met de
menselijke maat
Innoveren met de menselijke maat. Dat is voor de Volksbank richtinggevend. Een gesprek met innovatiemanagers Bas
de Jong en Marcel van Nistelrooij over de inzet van technologieën die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en
de manier waarop via de bèta-app Sl!m de klanten bij de innovaties worden betrokken.
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Mijn budget. Deze budgettool geeft
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Foto links—Bas de Jong
Rechts—Marcel van Nistelrooij
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T E S TA P P S L ! M
De Volksbank lanceerde voor haar
merken ASN Bank, Regiobank en SNS
de bèta-app Sl!m vanuit de behoefte
om innovaties in de digitale fase te
kunnen blijven testen, schalen en
doorontwikkelen. De testapp is een kopie van de reguliere bankapp en wordt
op dit moment door zo’n vierhonderd
klanten gebruikt. Sl!m maakt het
mogelijk om innovaties uit te proberen
en de feedback van de gebruikers – een
brede doorsnee van de klantengroep –
te gebruiken voor het doorontwikkelen
van de innovaties voordat deze worden
doorgezet naar de reguliere app.
hoe eerder bepaalde groepen in de
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Gedragspsychologie
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Het innovatieteam maakt bewust
gebruik van inzichten uit de gedragspsychologie. Zo loopt er een project
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