
De toekomst van 
FinTech binnen de 
financiële 
dienstverlening

Van controle en achterdocht naar slimme 
samenwerkingsverbanden en wederzijds 
vertrouwen



  
Vincent Fokke, 
Principal Consultant Digital 
Advisory, Capgemini 
vincent.fokke@capgemini.com   

De Nederlandse FinTech sector is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Ver- 
schillende startups hebben de financiële dienstverlening goedkoper, efficiënter of 
gebruiksvriendelijker gemaakt door toepassing van financiële technologie en 
creatieve oplossingen. Enkele van hen zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaan- 
gevende spelers in de markt. FinTech heeft dan ook een aanzienlijke invloed op de 
toekomst van de financiële dienstverlening. Sterker nog, niet zelden worden FinTech 
spelers beschouwd als een bedreiging voor de traditionele financiële partijen die alle 
zeilen moeten bijzetten om de innovaties van de FinTech bedrijven bij te houden. 

Toch lijkt het aantal FinTech bedrijven dat een serieuze aanval kan of wil doen op de 
gevestigde orde in Nederland erg klein. De belangrijkste reden is dat de Nederlandse 
bankensector zeer stabiel is, waardoor er bij klanten geen dringende vraag naar 
vernieuwing leeft. Bovendien hebben veel nieuwkomers in de financiële sector een 
relatief klein bereik. De meeste richten zich op een specifieke doelgroep waardoor zij 
individueel weinig overwicht hebben in de financiële wereld. Veel innovatieve startups 
richten zich dus niet op het vervangen van de bank in zijn geheel, maar hebben 
vernieuwing als hoogste doel. FinTech bedrijven kunnen traditionele financiële 
instellingen aanvullen en de financiële sector met hun specifieke expertise optimaliseren 
en toegankelijker maken. Toch hebben de gevestigde partijen moeite om FinTech te 
omarmen. Hierdoor blijft wederzijdse acceptatie en het inrichten van innovatieve 
startups binnen bestaande bedrijfsprocessen een grote uitdaging. Hoe kunnen 
financiële instellingen optimaal inspelen op FinTech kansen?

Huidige situatie en knelpunten 
Hoewel de traditionele financiële sector de opkomst van nieuwe, technologisch 
gedreven bedrijven met argusogen bekijkt, creëren steeds meer financiële instellin-
gen oplossingen om de kennis, innovatiekracht en technologieën van FinTech 
startups te benutten en de concurrentie voor te blijven. Dit doen zij veelal door 
FinTech startups onder te brengen in innovatiecenters, startup buildings en incubator 
sessies (ook wel incubators genoemd). Hier krijgen startende ondernemers gratis 
toegang tot de faciliteiten (werkruimte, toegang tot servers en internet, koffie, budget, 
training, etc.) en infrastructuur die zij nodig hebben om succesvol te worden. Zo lijkt 
er op het eerste gezicht dus sprake van een win-winsituatie. Toch is de (huidige) 
incubatoroplossing op de lange termijn onwenselijk. Bezwaar is dat deze oplossing 
vaak niet is gericht op een gelijkwaardig partnerschap en een intrinsieke wens tot 
innovatie, maar veelal voortkomt uit een defensieve strategie en een verlangen om  
de markt te controleren. Het doel van veel eigenaren van incubators is dan ook om 
startups door te lichten, onderzoek te doen naar hun potentiële marktaandeel en 
veelbelovende partijen voor een laag bedrag over te nemen of op te nemen in het 
eigen ecosysteem. De prijs die deze startups moeten betalen voor een gratis 
werkomgeving is erg hoog. Het kost hen niet alleen hun vrijheid, maar ook zien zij  
zo hun droom vervliegen om onafhankelijke financiële oplossingen te bieden en zelf 
door te groeien naar een grote partij.

Naar een duurzame toekomst: ‘leave the dream alone!’
Uit diverse gesprekken met FinTech partijen ontstaat het gevoel dat incubators 
ruimten zijn waar controle, wantrouwen en zelfverrijking leidend zijn voor de eige- 
naren van de incubators. Dit gevoel zal moeten veranderen door plaatsen te creëren 
waar de hulpvraag van startups het centrale uitgangspunt is. Om de behoeften van 
FinTech startups te kunnen begrijpen, moet duidelijk zijn dat het ecosysteem van 
startups en traditionele financiële instellingen ver uit elkaar ligt. Er geldt dan ook een 
aangepaste productlevenscyclus voor FinTechs (zie Figuur 1). Zo richt de normale 





‘introductie en groeifase’ zich bij FinTech startups vooral op 
het creëren van innovatieve ideeën, proberen (en ook falen!) en 
het komen tot samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het 
verwezenlijken van de droom. Traditionele financiële partijen 
daarentegen streven in deze fase veel meer naar stabiliteit, 
zekerheid en vertrouwen. De R&D-fase, als toevoeging op de 
‘bestaande’ productlevenscyclus, toont exact de uitdaging 
voor de samenwerking aan. De primaire instap vanuit bedrijven 
zal rond het uitroepteken plaatsvinden. Het herkennen van de 
fase waarin de FinTech zich bevindt, is van groot belang voor 
een verbeterde samenwerking met andere partijen. Het creatieve 
proces (R&D) of begin van executie (Introductie) zorgt voor een 
andere aanpak en hulpbehoefte richting de FinTech/startup. 
 

De schaalgrootte van de bestaande partijen is vervolgens 
nodig om het idee van een startup verder te brengen. Boven-
dien blijkt dat veel startende partijen behoefte hebben aan 
ondersteuning op het gebied van Security, Sales, Support en 
Stability (de 4 S’en). Om talenten te kunnen laten dromen en 
tot ontwikkeling te brengen, zouden traditionele financiële 
instellingen zich dus veel meer moeten richten op coaching en 
begeleiding. Uitgangspunt daarbij zijn de volgende vier 
grondbeginselen:

- Gelijkwaardigheid/partnerschap;
- Wederzijds vertrouwen;
- Financiële gelijkheid;
- Vrijheid om te kunnen blijven dromen.

Alleen dan kan er een duurzame en constructieve samen-
werking ontstaan die kansen biedt voor zowel de aanbieder 
van de incubator als de FinTech startup. Dit vereist echter wel 

Figuur 1: Andere productlevenscyclus van FinTechs

een mentaliteitsverandering. Het aanbieden van een ‘vette’ 
ruimte is niet voldoende. Immers, de wereld van engineers is 
gestoeld op samenwerking, leren van elkaar, falen en heruit-
vinden. Traditionele financiële bedrijven doen er goed aan dit 
‘leerproces’ te faciliteren in plaats van ‘falen’ te beschouwen 
als iets negatiefs. Voor een FinTech partij is het bovendien 
aantrekkelijk om te kunnen meedraaien in een omgeving met 
energieke en capabele engineers. Om kansrijke FinTechs te 
kunnen aantrekken is het daarom belangrijk een incubator 
daar in te richten waar de bestaande community al actief is. 

Praktische invullingen hierbij zijn bijvoorbeeld:
•	 Faal-van-de-week. Een prijs voor de engineer die het meest 

heeft gefaald. De prijswinnaar wordt gevraagd uit te leggen 
waarom hij of zij heeft gefaald en hoe dit de volgende keer 
kan worden voorkomen. Zo waarborg je dat een fout wordt 
gezien en gedeeld en dat hiervan wordt geleerd.

•	Doe-het-zelf dag. Maandelijks of tweewekelijks (een vast 
ritme is een vereiste) krijgen engineers de vrijheid om te 
doen wat ze willen. Dit kan het ‘normale’ werk zijn, maar ook 
kunnen ze een eigen idee uitwerken.

•	Kennisdelen. ‘Meetups’, ‘knowledge sessions’, ‘partners 
session’ en ‘online-sessions’ dragen bij aan het verwerven 
van kennis en het doorvoeren van gedragsveranderingen. 
Door kennis te delen, wordt kennis breed beschikbaar. De 
technologische veranderingen gaan zo snel dat er elke 
maand een nieuw framework volwassen wordt. De experts 
van het nieuwe framework zijn de volgende leiders van de 
community.

•	Studentendagen. Organiseer speciale lesdag(en) en neem 
binnen de incubator studenten van universiteiten en 
hogescholen aan als stagiair. 

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat er bij de gevestigde 
orde allereerst een structurele mentaliteitsomslag vereist is 
voordat het verstandig is te investeren in incubators. Vervol-
gens zijn er gedreven en gepassioneerde leiders nodig die 
dergelijke omgevingen willen en kunnen opzetten en die 
voldoende mandaat en draagvlak hebben om de gewenste 
veranderingen tot stand te brengen. Sta open voor deze 
veranderingen. Laat anderen dromen en vergeet niet alle 
onderdelen van het bedrijf te laten deelnemen in de incubator, 
dus niet alleen de IT- & engineering-afdelingen.
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