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De verwachtingen van consumenten op het gebied van financiële dienstverlening 
nemen toe, met name door ontwikkelingen in digitalisering. Maar waar de nieuwe 
technologieën aan de ene kant steeds meer mogelijk maken op het gebied van 
klantbeleving, worden financiële ondernemingen aan de andere kant geconfronteerd 
met toenemende compliance-verplichtingen. Hier een balans tussen vinden, is uit- 
dagend maar wel van groot belang. Dit geldt vooral voor FinTech ondernemingen.  
Zij zouden de achterstand die zij hebben op de banken in de Nederlandse markt, 
kunnen verkleinen door een optimale customer experience te creëren en tegelijkertijd 
een gedegen compliance-beleid te voeren. Maar de vraag is hoe deze twee kunnen 
worden gecombineerd.
 
Uit het onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Capgemini blijkt dat momenteel 
slechts 1% van de Nederlandse consumenten gebruikmaakt van de diensten van 
een FinTech. Consumenten geven aan dat dit komt omdat zij geen FinTechs kennen 
(33%), geen toegevoegde waarde in de dienstverlening zien (25%) en meer vertrou-
wen hebben in een traditionele bank (18%) (zie Figuur 1). Door de customer expe- 
rience te optimaliseren kan de naamsbekendheid van FinTechs groeien en toege-
voegde waarde voor de consument worden gecreëerd. Daarnaast kan het ver- 
trouwen toenemen als de FinTech aantoont een goed compliance-beleid te voeren. 
Een combinatie van beide is dus noodzakelijk. Hoe deze combinatie ingericht moet 
worden, is een vraag waar niet één antwoord op te vinden is. Maar de oplossing kan 
liggen in een ‘customer focused and compliance-driven’ aanpak. 

Customer experience als heilige graal en compliance als 
noodzakelijk kwaad
Het is zowel voor FinTechs als traditionele partijen een uitdaging om hun klanten een 
optimale beleving te bieden. De consument eist vandaag de dag veel meer service 
van financiële instellingen dan alleen een simpele website: ook op smartphones, 
tablets en smartwatches verwacht de consument een hoogwaardige en eenduidige 
beleving. Bij voorkeur voorzien van een aantrekkelijk en herkenbaar design, dat is 
afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. We zien dat consumenten 
zich aangetrokken voelen tot partijen die de financiële administratie eenvoudiger 
maken, door de inzet van duidelijke overzichten en realtime, interactieve dashboards. 
De kwaliteit van de gebruikerservaring is dus erg belangrijk. En interessant genoeg is 
dit juist vaak een onderdeel waar FinTechs beter mee kunnen omgaan dan de groot-
banken. 

Figuur 1: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog geen gebruik 
maakt van de diensten van een FinTech?
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tailleerde manier opslaan, verwerken en ophalen. Op dit 
gebied ligt er echter niet alleen voor FinTechs een uitdaging, 
ook traditionele partijen hebben hier moeite mee vanwege de 
complexiteit van hun IT-systemen.
 
Heilige graal versus noodzakelijk kwaad: 
waar zit het probleem?
De consument verwacht een snelle, aantrekkelijke dienstver-
lening en de toezichthouders verwachten dat bedrijven vol- 
doen aan de zorgplicht, wat inhoudt dat je als bedrijf zoveel 
mogelijk informatie ophaalt, risico’s in kaart brengt en passend 

Compliance1 wordt door FinTechs over het algemeen be-
schouwd als een noodzakelijk kwaad dat innovatie in de weg 
zit, maar in de praktijk valt dit mee. De wetgever en de 
toezichthouders, in de vorm van De Nederlandsche Bank 
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), willen best 
meedenken en ondersteunen innovatie bijvoorbeeld via 
regulatory sandboxes en een Innovationhub2. Maar ondanks 
dat dit wel enige speelruimte biedt, blijft het een voldongen feit 
dat financiële partijen aan bepaalde wet- en regelgeving 
moeten voldoen3. Zo wordt van financiële instellingen bijvoor-
beeld verwacht dat zij data van klanten op een zeer gede-

Figuur 2: Wat waardeert u het minst aan uw bank? 
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adviseert. Deze administratieve last zorgt voor vertraging in alle processen 
rondom de klant en heeft dus een negatieve impact op de klantbeleving. In  
dit geval kunnen we dus stellen dat het tevreden stellen van de toezichthouder 
afdoet aan de klanttevredenheid en andersom. Kijkend naar het Kantar 
TNS-onderzoek zien we dat banken niet erg gewaardeerd worden voor hun 
innovatieve inspanningen, de communicatie en service en de snelheid 
waarmee ze diensten leveren (zie Figuur 2). Wellicht omdat ze de compliance-
eisen niet goed weten te combineren met een optimale customer experience. 
Hier ligt dus juist een kans voor FinTechs om te excelleren.

Consumer focused en compliance-driven
Om een goede balans te vinden tussen compliance en het creëren van een 
positieve klantbeleving, is een customer focused en compliance-driven 
aanpak nodig. Hierbij wordt compliance niet als een noodzakelijk kwaad 
gezien, maar juist als een kans om het vertrouwen van klanten te winnen 
zodat er een optimale customer experience ontstaat. De wensen van de klant 
zijn het uitgangspunt, maar de inrichting van de klantervaring is gedreven door 
de interne en externe regelgeving. Om dit te realiseren moeten de volgende 
stappen worden genomen: 

1. Inzicht krijgen in de wensen van de consument: de klant is altijd het 
startpunt. Financiële ondernemingen zouden er goed aan doen om duidelijk 
de verwachtingen en behoefte van de klant in kaart te brengen. Dit zal niet 
alleen de klant tevreden stellen, ook de AFM zal deze klantgerichte aanpak 
waarderen. Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten betrouw-
baarheid, prijs en innovatie belangrijk vinden. FinTechs en banken doen er 
dus goed aan om de wensen van hun doelgroep in deze drie deelgebieden 
in kaart te brengen en verbeteringen te realiseren. Juist deze stap blijkt voor 
traditionele (bancaire) instellingen vaak moeilijk te nemen, omdat zij vaak 
nog vanuit de eigen organisatie redeneren en niet vanuit de klant. 

2. Inzicht krijgen in de eisen op het gebied van compliance: waar moet je 
als financiële onderneming volgens de wet- en regelgeving aan voldoen? 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het handig om een 
indeling te maken in type regelgeving: Know Your Customer (KYC), risk, 
privacy, etc. Op die manier kunnen overlappingen in de eisen efficiënt 
worden gesignaleerd. Ook is het belangrijk om op te hoogte te blijven van 
veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. De toezichthouder 
kan op dit gebied inzicht verschaffen, maar ook (externe) juridische advi-
seurs. 

3. Plotten van wensen van klanten en eisen op het gebied van com- 
pliance: welke eisen en welke wensen raken elkaar? Voor een antwoord op 
deze vraag kunnen de eisen en wensen in een matrix tegen elkaar afgezet 
worden. 

4. Risico’s in kaart brengen: hierbij wordt inzicht verkregen in de risico’s die 
de financiële onderneming loopt wanneer de wensen van de klant boven de 
wensen van de toezichthouder worden gesteld en andersom. Dit kan 
bijvoorbeeld resulteren in een ontevreden toezichthouder, of boze klanten. 
De instelling moet zich in dit kader buigen over de eigen risicohouding: 
hoeveel risico de onderneming wil en kan nemen met betrekking tot zowel 
de klant als toezichthouder. De uitkomsten bepalen de bandbreedte van  
het beleid met betrekking tot de customer experience en compliance.

1Van het woord compliance bestaat een enge en 

 brede definitie: in de enge definitie wordt compliance 

 beschouwd als het voldoen aan wet- en regelgeving, 

 in de brede definitie wordt compliance simpelweg 

 beschouwd als het voldoen aan ‘iets’. In dit artikel 

 houden wij de volgende definitie aan: compliance is 

 voldoen aan zowel externe wet- en regelgeving 

 (vanuit de wetgever) als interne regelgeving (vanuit 

 de onderneming zelf).
2Zie onder andere: https://www.dnb.nl/nieuws/

 nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2016/

 dnb342362.jsp.



5. Inrichting van de organisatie: financiële ondernemingen 
werken nog vaak in silo’s; verschillende afdelingen functio- 
neren als zelfstandig bedrijf met eigen management, KPI’s, 
(after)sales, marketing, IT, risk en compliance. Door te 
werken in verschillende eilanden verliest de organisatie 
extern aan slagkracht. Om compliance en de customer 
experience te integreren moeten deze afdelingen nauw 
samenwerken. De vraag is alleen op welke manier. Elke 
organisatie is anders, maar het is in ieder geval van belang 
om onderstaande punten in ogenschouw te nemen:

6. Vaststellen van de customer journey: nadat alle wensen 
in kaart zijn gebracht en de organisatie optimaal is ingericht, 
kan de customer journey worden geschetst op basis van 
diezelfde wensen en passend binnen de interne organisatie. 
Op welke manier komt de klant voor het eerst in contact 
met de onderneming? Wanneer gaat deze klant over tot 
aankoop van een product? Op welk punt heeft de klant 
behoefte aan interactie of assistentie? En: wat motiveert de 
klant om een herhaalaankoop te doen?

a. Werken in multidisciplinaire teams. Compliance 
officers, risk management en customer experience 
officers zouden onderdeel moeten uitmaken van één 
team, zodat hechte samenwerking wordt gefaciliteerd. 
De governance rondom klant- en compliance-processen 
moet aldus geherformuleerd worden.

b. Inzet van innovatieve middelen. Met behulp van 
bijvoorbeeld data-analyse kunnen de klantprocessen in 
kaart worden gebracht, evenals de behoeften van de 
klant. Compliance-processen kunnen efficiënter en 
sneller worden ingericht door het toepassen van Reg-
Tech: het gebruik van technologie om compliance-eisen 
te adresseren. Een voorbeeld hiervan is bunq, die de 
biometrische identificatiemethode van Veridium gebruik 
voor het maken van online betalingen4. Ook process 
mining biedt mogelijkheden. Hierbij kunnen proces- 
modellen worden afgeleid op basis van event logs, 
vastgelegd in de IT-systemen. Dit kan worden toegepast 
tijdens audits, waarbij het wel of niet voldoen aan de 
wet- en regelgeving vaak alleen wordt afgeleid uit werk-
processen en steekproeven. Process mining biedt inzicht 
in de mate waarin een onderneming écht compliant is, en 
niet alleen op papier.   

c. Aanhouden van één centrale database. De verzamel-
de data, van klanten maar ook op het gebied van wet- en 
regelgeving, moeten worden opgeslagen in één centrale 
database waartoe iedereen in een relevante functie 
toegang heeft. Dit kan helpen om grenzen tussen 
verschillende afdelingen te slechten. 

7. Implementatie: de laatste stap is het inrichten van de 
geschetste customer journey en er naar handelen. Als het 
goed is, laat de customer journey immers zien dat ook aan 
de eisen op het gebied van compliance is gedacht en 
voldaan. Het is belangrijk om de verwachtingen van klanten 
bij te sturen en uit te leggen waarom nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid soms ten koste gaan van snelheid. Uit het 
onderzoek blijkt dat op dit vlak specifiek voor FinTechs nog 
stappen zijn te zetten. Zij zouden voor hun klanten inzich-
telijk moeten maken dat zij voldoen aan bepaalde wet- en 
regelgeving om op die manier een vertrouwensband op te 
bouwen. 

Bovenstaand stappenplan is een continu proces. De wensen 
van klanten zullen immers in de loop van tijd veranderen, maar 
ook de eisen van de wetgever en toezichthouders zijn aan 
verandering onderhevig (zie Figuur 3). Wel kunnen onderne- 
mingen bepaalde momenten vastleggen waarop zij dit proces 
opnieuw in gang zetten, bijvoorbeeld het moment waarop 
nieuwe wet- en regelgeving wordt aangekondigd, of wanneer 
veranderingen in de inrichting van de interne organisatie 
worden doorgevoerd. 



4 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/15/bankapp-bunq-begint-met-

  handherkenning-voor-betaling-a1531868.

Conclusie
Voor FinTechs is in de Nederlandse markt nog veel te winnen. 
Voor hen lijkt het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ 
momenteel op te gaan waardoor consumenten nog een sterke 
voorkeur hebben voor de traditionele grootbanken. Dit maakt 
dat zowel compliance als customer experience hoog op de 
agenda van FinTechs zouden moeten staan. Maar ook tra- 
ditionele partijen zouden hier kritisch naar moeten kijken om 
het verlies van marktaandeel te voorkomen. Het combineren 
van compliance en customer experience kan door middel van 
een customer focused en compliance-driven aanpak. De 
aanpak lijkt eenvoudig, maar de implementatie is in de praktijk 
een uitdaging. FinTechs hebben hierbij het voordeel dat zij 
geen grote legacy-systemen en -processen hebben, waardoor 
zij wendbaarder zijn. Voor traditionele spelers betekent het 
echter een grondige herziening van onder andere het IT-land-
schap. Hier wordt vaak met huivering naar gekeken, maar is 
wel noodzakelijk om de gunst van de consument in de 
toekomst te behouden en een kans te maken in de ‘survival of 
the fittest’ met de veel flexibelere FinTechs. 

Figuur 3: Een op de consument gericht en door 
compliance gedreven stappenplan
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