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TRANSFORMEREN IS 
STAPSGEWIJS VERANDEREN
De actuele focus op digitale transformatie maakt 
duidelijk dat IT het nieuwe terrein is waar letterlijk 
winst te behalen valt. Allerlei digitale innovaties in 
het bedrijfsleven en bij de overheid leiden tot 24/7 
beschikbare informatie en diensten die al snel als 
nieuwe norm gelden. Dit legt druk op uw bedrijf 
als assurantietussenpersoon om niet achterop 
te raken en vooral aangesloten te blijven op de 
toekomst. Voor Canon begint alles echter bij uw 
huidige situatie. Legacy systemen ontsluiten wij 
gecoördineerd per workflow of functioneel gebied 
en bestaande processen blijven intact totdat nieuwe 
processen aan alle eisen voldoen. Transformeren 
is stapsgewijs veranderen. Geen revolutie, maar 
evolutie.

VERBETERDE 
KLANTERVARING VOOROP
Voor een betere klantbeleving en hogere 
klanttevredenheid is tijdige en persoonlijke 
klantcommunicatie onmisbaar. Hoe realiseer je 
dat als de bestaande systemen hun limiet hebben 
bereikt? Uit onze ervaring met volmachtkantoren 
weten wij dat er meer nodig is dan cosmetische 
oplossingen. Een verbeterde klantervaring door 
betere klantcommunicatie vergt het opschonen van 
historisch gegroeide workarounds en applicaties. 
Anders dan anderen, ontwikkelt Canon daarom een 
nieuwe architectuur die vervolgens onafhankelijk 
ingevuld wordt met oplossingen die het best 
aansluiten op uw situatie. Daarna blijven wij u 
ondersteunen met SLA’s, support en optimalisatie. 



# Kritische succesfactor 1:

KEN UW ORGANISATIE
Vaak blijkt er door fusie, overname en 
personeelsverloop een gebrekkige vastlegging 
te zijn van betrokken processen en kennishouders.
•  Welke processen hebben impact op 

klantcommunicatie?
•  Hoe verlopen deze processen en welke systemen 

zijn betrokken?
•  Welke workarounds zijn er en hoe zijn deze 

verweven in de processen?
•  Wat zijn formele werkwijzen en wat zijn bekende 

informele werkwijzen?
•  Welke silo’s zijn er en hoe belemmeren zij 

transparantie en stroomlijning?

# Kritische succesfactor 2:

KEN UW KLANTEN
Zoals het woord al zegt, wordt klantbeleving 
bepaald door de beleving van de klant. Gerichte 
verbetering kan alleen bereikt worden door 
te weten wat de behoeften zijn. En waar er 
tekortkomingen zijn.
•  Wat zijn de prioriteiten in klantbeleving van 

uw klanten?
• Hoe goed of slecht scoort uw organisatie hierin?
•  Voor welke informatie of diensten 

is 24/7 belangrijk?
•  Voor welke informatie of diensten 

is 24/7 niet belangrijk?
•  Zijn bepalende factoren gespecificeerd 

en gevalideerd?

# Kritische succesfactor 3:

KEN UW IT-LEVERANCIERS
•  Kunt u leveranciers erop afrekenen indien uw 

oplossing niet presteert zoals afgesproken?
•  Hoe goed is uw huidige oplossing 

gedocumenteerd?
•  Is de documentatie over uw huidige IT-omgeving 

actueel en overdraagbaar?
•  Moet uw huidige leverancier zich bij vragen 

steeds weer opnieuw verdiepen in uw 
organisatie en oplossing?

•  Staat uw leverancier paraat op het moment en 
tijdstip dat u dit nodig acht?

•  Is uw huidige leverancier in staat om deze dienst 
eventueel vanuit de Cloud als een service aan te 
bieden?

# Kritische succesfactor 4:

KEN UW VERZEKERAARS
Als assurantietussenpersoon bent u sterk afhankelijk 
van de veranderingen in de producten van uw 
verzekeraars.
•  Hoe sluit de digitalisering van uw verzekeraars 

aan op uw systemen?
•  Wat zijn concrete bottlenecks in de 

informatievoorziening?
•  Wat is de impact van regelgeving op 

verzekeringsproducten?
•  Hoe kort zijn de innovatiecycli bij uw 

verzekeraars?

# Kritische succesfactor 5:

WAT ZIJN LANGE TERMIJN AFBREUKRISICO’S
Open zijn naar de toekomst houdt in dat u nu geen 
keuzes moet maken die u later inperken. Heeft u een 
goed zicht op concrete afbreukrisico’s waar u nu op 
moet sturen?
•  Technische ontwikkelingen zoals Cloud, 

Blockchain en AI
•  Groeipotentieel in de markt versus 

schaalbaarheid
•  Human Resource Management versus 

automatisering
•  Behoud van competenties en expertise 

(Kennismanagement)
•  Operational Excellence en kosteneffectief 

opereren

Gebruik onze kennis
Met deze kritische succesfactoren willen wij u 
graag meer inzicht en houvast geven. Heeft u naar 
aanleiding hiervan juist nog meer vragen? Schroom 
niet en neem contact op met de experts van Canon 
via b2b@canon.nl voor verdere toelichting en het 
delen van kennis en ervaringen. 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
Wat zijn de factoren die van kritisch belang zijn om succesvol te zijn? 
Wij delen graag onze top 5 van kritische succesfactoren, gebaseerd op 
ervaringen uit de praktijk bij financiële dienstverleners.
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