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Het woord ‘FinTech’ gaat tegenwoordig vaak over de tong binnen financiële instelling- 
en. Inmiddels telt Nederland honderden FinTech ondernemingen1. Deze innovatieve 
ondernemingen - sterk gedreven door technologie - dagen de traditionele spelers in 
de financiële sector voortdurend uit op deelgebieden van hun dienstverlening. 

Steeds minder worden FinTechs gezien als bedreiging voor de gevestigde partijen, 
maar als partners om mee samen te werken. Die samenwerking is voor beiden 
interessant. FinTech bedrijven zijn doorgaans innovatiever dan de incumbents, de 
traditionele banken en verzekeraars, maar missen schaalgrootte en hebben door-
gaans een beperkte klantenbasis. De traditionele spelers zijn vaak minder innovatief, 
maar hebben veel bestaande klanten. Met het juiste samenwerkingsmodel ontstaat 
er een ‘win-win’-situatie.

Onbekend maakt onbemind
Samenwerking met FinTech ondernemingen wordt door traditionele spelers als een 
belangrijk streven gezien, nog meer dan zelf innoveren en het investeren in FinTech2.  
Zij hebben FinTech dus duidelijk op hun netvlies. Dat kan overigens nog niet gezegd 
worden van hun klanten. Uit het onderzoek dat Kantar TNS in opdracht van Capgemini 
heeft uitgevoerd, blijkt dat de meeste klanten van banken onbekend zijn met FinTech.

Slechts 1% van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van FinTech ondernemingen 
voor hun financiële zaken. Bovendien geven de Nederlanders aan hun bank niet snel 
te willen verlaten voor de diensten van een FinTech: niet meer dan 1% overweegt een 
overstap naar een FinTech, 7% van de respondenten overweegt een overstap naar 
een andere bank en maar liefst 92% van de Nederlanders zegt bij de eigen bank te 
willen blijven. De potentiële overstappers zijn vooral aanwezig in de hoek van betalen 
en sparen.

1In dit rapport wordt FinTech als volgt gedefinieerd: FinTech wordt gezien als een industrie die wordt gevormd door bedrijven die nieuwe technolo-

gieën en innovatie combineren met beschikbare middelen met als doel de concurrentie aan te gaan met traditionele financiële instellingen. FinTech 

bedrijven kunnen zowel startups zijn als gevestigde financiële of technologiebedrijven die er naar streven om de bestaande financiële dienstverlening 

van de ‘incumbents’ te vervangen of te verbeteren. Voorbeelden van FinTech ondernemingen zijn: Bunq / Adyen (betalingen), Bux (beleggingen), 

Collin Crowdfund (investeren/beleggen), De Giro (beleggen), bijBouwe (hypotheken), Fairzekering (verzekeringen).
2Capgemini, World FinTech Report 2017, p.25.

Figuur 1: Overweegt u om over te stappen naar een andere financiële 
dienstverlener?

92%

7%

1%

Nee Naar andere bank Naar FinTech

 
Pascal Spelier, 
Principal Consultant 
Digital Customer Experience, 
Capgemini Consulting
pascal.spelier@capgemini.com

Door het afronden van de percentages is het totaal van deze figuur geen 100%.



De groei van FinTech in Nederland lijkt vooral geremd te 
worden door een gebrek aan bekendheid. Dat is niet vreemd 
als je bedenkt dat FinTech startups doorgaans geen grote 
marketingbudgetten hebben en mond-tot-mond reclame, al 
dan niet via social media, vaak de voornaamste marketing- 
inspanning is. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat consu-
menten de toegevoegde waarde van FinTech (nog) niet inzien  
of hebben ze meer vertrouwen in hun bank of vinden ze de 
overstap te veel gedoe.

Klantentevredenheid laag bij banken en 
verzekeraars 
Het onderzoek leert ons dat consumenten vooralsnog een 
voorkeur hebben voor de traditionele banken, maar dat 
betekent niet dat deze op hun lauweren kunnen rusten. 
De Net Promotor Score (NPS) van de banken als groep 
is teleurstellend laag (-15)3. De zogeheten detractors, de 
criticasters, hebben de overhand. Dit zijn de klanten die 
ontevreden zijn en negatief spreken over hun bank. De  
eerder geconstateerde voorkeurspositie van banken komt 
meer voort uit de (on)bekendheid met de FinTech alterna- 
tieven dan uit een excellente dienstverlening. Betrouwbaarheid 
wordt gezien als belangrijkste drijfveer voor klantenbinding.  
Volgens het onderzoek zijn de promoters vooral te spreken 
over de betrouwbaarheid, terwijl detractors overwegend niet 
te spreken zijn over de communicatie en service van banken.

Als we kijken naar leeftijdsgroepen, dan laat de groep van 
18-29 jaar als enige een positieve NPS zien (5). We mogen 
veronderstellen dat deze doelgroep nog weinig in aanraking  
is gekomen met complexere financiële producten zoals 
hypotheken, maar vooral van betaaldiensten zoals mobiel 
bankieren apps gebruikmaakt. 

We hebben ook de NPS van verzekeraars onderzocht. Deze is 
zelfs nog iets lager dan die van de banken (-18)4. De verzeke- 
raars laten eenzelfde beeld als banken zien. Ook hier heeft de 
leeftijdsgroep van 18-29 jaar een relatief hogere NPS (-2). 

Kansen voor crowdfunding
In de nasleep van de kredietcrisis is de rente ieder jaar verder 
gedaald. Banken geven nog nauwelijks rente op spaarreke- 
ningen. Als de rente op spaarrekeningen nihil of zelfs negatief 
wordt, overweegt 41% van de consumenten hun spaargeld, 
dat nu bij banken staat, elders onder te brengen (lees: in de 
spreekwoordelijke oude sok). Slechts 8% overweegt alternatieve 
investeringen zoals crowdfunding, maar vanuit de wetenschap 
dat het spaarsaldo in Nederland ruim € 340 miljard bedraagt5 
en er in 2015 slechts voor € 128 miljoen6 op Nederlandse 
crowdfundingplatformen is opgehaald en verstrekt, kun je 
zeggen dat er vanuit de aanbodkant (de ‘spaarder’) nog 
voldoende potentieel is. 

Meer aandacht voor innovatie
De consumenten zijn het meest te spreken over het gemak, 
de betrouwbaarheid en de online en mobiele dienstverlening 

Kansen voor FinTechs 
Toch zijn er ondanks de voorkeur van consumenten voor 
traditionele banken kansen voor FinTechs in de Nederlandse 
markt. Want op de vraag of consumenten een voorkeur 
hebben voor een van beide partijen als een traditionele bank 
en een FinTech dienstverlener allebei dezelfde financiële 
diensten aanbieden, geeft 36% van de ondervraagden aan 
geen voorkeur te hebben.

Hoewel uit verschillende onderzoeken vaak blijkt dat het 
vertrouwen van de consumenten in de banken laag is, ver- 
kiest men juist de bank boven een FinTech vanwege het 
vertrouwen. Drie van de vier Nederlanders kiest voor een  
bank vanwege het vertrouwen (of gebrek hieraan bij FinTechs).

Figuur 2: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog 
geen gebruik maakt van de diensten van een FinTech?

Figuur 3: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw voorkeur 
voor banken boven FinTech?

3NPS banken: Promotors = 15, Passives = 55, Detractors = 30;  

 NPS = 15-30 = -15
4NPS verzekeraars: Promotors  =12, Passives =  58, Detractors = 30;   

 NPS = 12-30 = -18
5CBS Statline: http://bit.ly/cap_cbs.
6Douw & Koren: http://bit.ly/cap_crowdfunding.
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van banken. Het minst zijn ze te spreken over de prijs en het 
innovatieve karakter. Slechts 3% van de consumenten is 
positief over de mate waarin hun bank innovatie inzet. Als we 
deze onderzoeksresultaten combineren dan zouden banken 
innovatie vooral moeten gebruiken om het gemak en de be- 
trouwbaarheid te vergroten en de online en mobiele dienst- 
verlening te verbeteren. 

Bij verzekeraars zijn consumenten het meest te spreken over 
de betrouwbaarheid, de prijs en het gemak. Maar waar de 
prijs enerzijds sterk scoort, is het aan de andere kant een 
zwakte aangezien consumenten hier ook het minst positief 
over zijn. Slechts 2% van de consumenten prijst zijn verzeke- 
raar om innovatie. Net als de banken lijken ook verzekeraars 
momenteel nog te kort te schieten op het vlak van innovatie. 
Ongeveer een op de vijf Nederlanders (21%) waardeert dit 
aspect het minst.

We mogen concluderen dat banken en verzekeraars in de 
ogen van consumenten te weinig focus hebben op innovatie.

Persoonlijk contact blijft belangrijk
Ondanks de groei van online en mobiele touchpoints (onder 
andere mobiele apps, social media en chat) spreken de con- 
sumenten in het onderzoek een voorkeur uit voor face-to- 
face contact. Dit geldt vooral voor advies bij het afsluiten van 
leningen en hypotheken. Bij advies voor lenen geeft 58% de 
voorkeur aan face-to-face contact en bij hypotheken is dat 71%.

Bij advies over verzekeren hebben consumenten een minder 
uitgesproken voorkeur voor een kanaal: 34% heeft een voor- 
keur voor online, 31% gaat bij voorkeur naar een adviseur.
Bij de eerstvolgende aankoop van een financieel product 
hebben consumenten de voorkeur voor het online kanaal als 
het gaat om betalen, sparen, beleggen en verzekeren. Ten 
aanzien van lenen en het verkrijgen van een hypotheek 
prevaleert het persoonlijk contact.

Privacy is heilig 
De laatste jaren hebben meerdere banken en verzekeraars 
hun vingers gebrand aan het gebruiken van klantdata. Ze 
spraken publiekelijk hun voornemen uit om hun klanten rele- 
vante aanbiedingen van derden te doen op basis van een 
data-analyse van rekeninginformatie of om premiekorting te 
bieden in ruil voor data (lees: privacy). Dit kwam hen een aan- 
tal keer op forse kritiek te staan. Er is dus nog geen gelukkig 
huwelijk tussen de financiële sector en het aanwenden van 
(big) data voor klanten.

Ook het onderzoek bevestigt dat de klant er nog niet klaar 
voor is. Slechts 15% van de Nederlanders is bereid om zijn 
persoonlijke- of betaalgegevens te delen met een bank in ruil 
voor korting. Bij verzekeraars is dit beeld niet positiever. 
Slechts 4% van de consumenten is bereid persoonlijke 
gegevens te verstrekken met betrekking tot de gezondheid  
in ruil voor een lagere premie. Bij gegevens over het rijgedrag  
en levensstijl is dit respectievelijk 7% en 8%.

Conclusie
Uit het onderzoek van Kantar TNS blijkt dat slechts een zeer 
kleine groep consumenten bereid is over te stappen naar 
FinTech ondernemingen. Hun onbekendheid speelt de 
FinTechs hierbij vooral parten. Toch mogen deze onderzoeks- 
resultaten geen aanleiding zijn voor banken om FinTech 
ondernemingen te onderschatten. De geconstateerde 
negatieve NPS bij banken en verzekeraars laat zien dat de 
klantbinding beperkt is. Als de FinTech ondernemingen 
daadwerkelijk in staat zijn om voor eenzelfde of lagere prijs 
een betere dienstverlening te bieden en de traditionele banken 
hier niet snel een antwoord op kunnen bieden, dan zal de 
groei van FinTechs in de toekomst sterk kunnen zijn. Temeer 
omdat een onderwaardering van de aspecten ‘prijs’ en 
‘innovatie’ een belangrijke reden voor overstappen is.
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Figuur 4: Gaat u ermee akkoord dat uw verzekeraar gebruik kan maken van uw persoonlijke 
gegevens voor zakelijke en/of commerciële doeleinden als u in ruil daarvoor korting op 
financiële diensten ontvangt?


