
Efficiënt ondernemen
 met een creditcard

Duurzaam veranderen.
 Het kan.
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Steeds meer bedrijven geven hun werkne-
mers een creditcard voor zakelijke uitgaven 
als online diensten, tanken en zakenreizen. 
“Met een creditcard hoeven medewerkers 
hun zakelijke uitgaven niet meer voor te 
schieten”, zegt CEO Maurice Koot. “We 
geven hen én werkgevers online inzicht in de 
gemaakte transacties. De kaart kan gekop-
peld worden aan het expensesysteem, 
zodat declaraties snel worden verantwoord 
en afgehandeld. Dit scheelt veel rompslomp 
en dus kosten. Behalve gemakkelijk en effi-
ciënt is de zakelijke creditcard ook een veilig 
betaalmiddel. Creditcardaankopen zijn 
automatisch verzekerd tegen schade, net 
als de bezorging. Ook ongeoorloofd gebruik 
door medewerkers is verzekerd. Last but 
not least: de creditcard wordt wereldwijd 
geaccepteerd.”
ICS geeft creditcards uit voor Visa en  
Mastercard aan 2,7 miljoen klanten in 

Het lijkt tegenstrijdig: duurzaam veranderen 
in een tijd waarin morgen alles weer anders 
is. Toch kan dat. “Sterker nog, het is een 
competentie waar bedrijven niet meer zon-
der kunnen”, zegt Heiko van Eldijk, directeur 
van adviesbureau House of Performance.
“De wereld is tenslotte geen dag meer 
hetzelfde. Dat betekent dat organisaties 
hun mensen en processen zodoende 
paraat moeten hebben, dat ze de dagelijkse 
veranderingen aankunnen”, aldus Van Eldijk. 
House of Performance, onderdeel van  
Highberg, ondersteunt en inspireert klanten 
om dit voor elkaar te krijgen en zodoende 
hun prestaties te verbeteren. Van Eldijk: 
“Maar we schuwen ook het stevige gesprek 
niet. Ook dat is nodig om te transformeren.”

Van Eldijk maakt een duidelijk onderscheid 
tussen veranderen en transformeren. “Een 
verandering kun je altijd nog terugdraaien. 

Nederland. “De afgelopen jaren scoorden 
we steeds een zeer hoge klanttevreden-
heid in de gevestigde financiële sector”, 
zegt Koot. “Ons contactcenter is 24/7 
bereikbaar. We staan klanten snel te woord 
en lossen vragen zoveel mogelijk direct 
op. Een prestatie die we terugzien in onze 
hoge MT-1000 notering. Ook zijn we sterk 
in fraudepreventie. Onze afdeling Fraude-
detectie checkt de systemen 24/7. Als er 
iets verdachts gebeurt, zien we dat snel 
en voorkomen we erger. Per maand halen 
we wereldwijd zo’n 200 frauduleuze sites 
uit de lucht. Als financial voldoen we met 
onze systemen en apps aan de hoogste 
veiligheidsstandaarden. Ik voorzie dat de 
werknemerscreditcard de komende tijd 
nog verder inburgert. Vooral nu je in de loop 
van 2023, naar verwachting, in het gehele 
Nederlandse OV kunt in- en uitchecken met 
een creditcard.”  

Een transformatie – ofwel duurzame veran-
dering – niet. Daarmee gaat een organisatie 
écht vooruit en maak je impact. Dat is waar 
wij op focussen.” De succesformule van 
House of Performance, adviesbureau van 
het jaar (2022) en Great Place to Work 
2022, bestaat uit excellente adviseurs die 
samenwerken met zogenaamde interne 
veranderaars. Van Eldijk: “Liefst vanuit 
de lijn. Grote bedrijven willen namelijk de 
verandering nog wel eens uitbesteden. 
Maar wil een bedrijf vandaag blijvend 
presteren én zich tegelijkertijd klaarmaken 
voor de verandering van morgen, dan is het 
zaak om de kunst van het transformeren 
in huis te halen. Je moet als organisatie zelf  
die competentie ontwikkelen. Alleen dan 
ben je zélf in staat om de snelheid van de 
veranderingen bij te houden. Dat leren we 
organisaties.”    
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