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Ondanks het lage vertrouwen in de banksector is de meerderheid van de klanten (59 procent) tevreden 

met zijn of haar bank, zo blijkt uit het achtste, jaarlijkse World Retail Banking Report, dat vandaag is 

gepubliceerd door Capgemini, UniCredit en Efma. Nieuw in het rapport van dit jaar is de Capgemini 

Retail Banking Customer Experience Index (CEI). Deze index meet hoe klanten de kwaliteit van hun 

interactie met hun bank inschatten, langs drie dimensies: producten, kanalen en klanttransacties
1
. Een 

van de belangrijkste bevindingen van de CEI is dat het lokale bankkantoor een belangrijk kanaal blijft 

voor de consument, ondanks de toenemende populariteit van internetbankieren. Om ook op langere 

termijn te blijven voldoen aan de behoeften van de klant moet de rol van het lokale kantoor zich echter 

wel blijven ontwikkelen. 

 

De CEI is ontwikkeld op basis van een enquête onder bijna 14.000 klanten van banken uit 25 verschillende 

landen. Ook werden bijna 50 diepte-interviews gehouden met senior executives van banken over de hele 

wereld
2
. Gebleken is dat klanten een uitmuntende service veel belangrijker vinden dan de reputatie die de 

bank heeft. Zo vindt maar 27 procent van de klanten het imago van de bank een belangrijke factor om bij een 

bank weg te gaan, terwijl dat cijfer voor de kwaliteit van de dienstverlening op 55 procent ligt. Eerdere 

factoren (zoals lage prijzen en innovatieve producten) spelen steeds minder een rol in het concurrentieaspect. 

Een positieve customer experience is een van de weinige factoren waarmee banken zich op de huidige markt 

kunnen onderscheiden. 

 

                                                 
1  Dit omvat informatievergaring, het doen van transacties, het oplossen van problemen, rekeningstatus en historie. 
2    0Het Voice of the Customer-onderzoek van Capgemini werd begin 2011 gehouden. De resultaten van dit onderzoek werden 

gebruikt als input voor de Customer Experience Index. 



                                                          

 

Volgens de CEI doen de banken het globaal genomen erg goed wat customer experience betreft, met een 

gemiddelde score van 72,2 op 100. In Noord-Amerika hadden de Amerikaanse banken de hoogste score 

(78,0). Voor Europa ging Zwitserland aan de leiding met een score van 76,2 en in Azië/Pacific had India de 

hoogste score (77,0). Maar wanneer het op een positieve ervaring aankomt met betrekking tot producten, 

kanalen en banktransacties, dan zijn de banken veel minder succesvol. Zo had slechts 35,8% van de klanten 

een positieve ervaring bij factoren die in hun ogen belangrijk waren. 

 

“De CEI is ontstaan uit het besef dat er een kloof bestaat tussen wat de banken denken dat belangrijk is voor 

de klant en wat de klant zelf aangeeft het belangrijkst te vinden”, aldus Jean Lassignardie, Global Head of 

Sales and Marketing van Capgemini Financial Services. “Aan de hand van de CEI kunnen de producten, de 

levenscyclus en het delivery channel van de banken worden afgestemd op de normen en waarden van hun 

klanten. Met het inzicht dat banken op deze manier opdoen kunnen ze hun business- en channel-strategie 

verbeteren.” 

 

Banken moeten zich focussen op customer experience over de kanalen heen 

Volgens de CEI is de kloof tussen de banken en de behoeften van de klanten het grootst wanneer het gaat om 

de kanalen die de banken gebruiken. Klanten uit verschillende regio’s kijken anders tegen de verschillende 

kanalen aan en schatten het belang anders in. Lokale factoren, zoals de technologische infrastructuur van een 

land en de mate waarin de klanten gewend zijn aan technologie, zijn belangrijke variabelen. Banken moeten 

bepalen welke kanalen het belangrijkst zijn voor hun klanten en voor die specifieke kanalen de meest 

positieve experience aanbieden. 

 

De CEI laat zien dat klanten in elke regio het lokale bankkantoor en internet als belangrijkste kanaal zien. 

Toch geeft minder dan de helft van de klanten aan via deze kanalen een positieve ervaring te hebben (Noord-

Amerikaanse klanten uitgezonderd). Het mobiele kanaal werd in alle regio’s het minst belangrijk gevonden. In 

Latijns-Amerika lag de waardering voor het mobiele kanaal wel veel hoger dan in de andere regio’s. 

 

“De sector verdient natuurlijk lof voor de hoge tevredenheid, maar banken moeten zich inspannen om de 

klanten een positievere experience te bezorgen op de punten die de klanten het belangrijkst vinden”, zo 

verklaart Alessandro Decio, Senior Executive Vice President, hoofd van de Family and SME Division van 

UniCredit. “Een bank heeft als doel het juiste product bij de juiste klant te krijgen via het juiste kanaal, met 

aandacht voor gebruiksgemak, transparantie en een vlekkeloze uitvoering. Dit is alleen mogelijk wanneer de 

behoeften en verwachtingen en de gebruikspatronen en kanalen van de klanten zorgvuldig worden 



                                                          

 

geanalyseerd. Elke interactie met de klant moet in het teken staan van perfecte processen en maximale 

efficiëntie.” 

 

Andere rol voor het bankkantoor, afgestemd op veranderende behoeften van klanten  

De CEI maakt duidelijk dat het lokale bankkantoor een van de voornaamste kanalen blijft voor een goede 

dienstverlening. Per klantsegment zijn er wel verschuivingen merkbaar wat het bankkantoor en de 

gebruikspatronen betreft. Klanten beschouwen het lokale kantoor als hét adres voor advies en relatiebeheer, en 

verwachten hun gebruik van het lokale kantoor voor dergelijke diensten uit te breiden van 28 procent in 2010 

tot 31 procent in 2015. Ook voor meer complexe aangelegenheden willen ze bij hun lokale kantoor 

terechtkunnen. Dit kantoor moet er zijn voor het oplossen van problemen en voor de meer complexe 

producten, zoals hypotheken en leningen. Tegelijkertijd is het de verwachting dat, wanneer klanten hun 

gebruik van directe kanalen of kanalen buiten het lokale kantoor om uitbreiden, de gewone financiële 

transacties voor het lokale kantoor zullen afnemen: van 37 procent in 2010 tot 34 procent in 2015. 

 

“Het lokale bankkantoor blijft een populair kanaal, maar kan door de hoge kosten en veranderende 

voorkeuren van de klanten in zijn huidige vorm niet blijven bestaan. Banken die winstgevend en relevant 

willen blijven, moeten hun strategie voor de lokale kantoren herevalueren”, aldus Patrick Desmarès, 

Secretary General van Efma. “Om het lokale kantoor een nieuwe en meer gewaardeerde rol te laten spelen in 

de algehele delivery strategy moeten banken nadenken over bijsturing van andere belangrijke punten binnen 

hun kantoren, zoals structuur, technologie, personeel, sales en diensten.” 

 

Banken moeten de volgende thema’s in overweging nemen en bepalen welke rol hun kantoren krijgen in hun 

overkoepelende bedrijfsstrategie: 

1. Het bankkantoor in het hart van een multi-channel netwerk: een full-service kantoor dat instaat 

voor de relatie met de klant, alle mogelijke adviesdiensten verleent en de dagelijkse transacties 

verzorgt. 

2. Het bankkantoor als betrouwbare adviseur: het kantoor gaat meer en meer in advies en werkt aan 

de relatie met de klant, terwijl de dagelijkse transacties verschuiven naar directe kanalen.  

3. Het bankkantoor als onafhankelijk netwerk: de rol van het kantoor wordt geoptimaliseerd door 

kantoren in te richten op plaatsen waar de klanten vaak moeten zijn (winkel, supermarkt, 

postkantoor). 

4. De bank zonder kantoren: bankproducten en bankdiensten worden alleen nog maar aangeboden via 

directe kanalen, zoals internet, telefoon, mobiele apparatuur, geldautomaten en zelfs sociale 

netwerken.  



                                                          

 

5. Het bankkantoor als onderdeel van een naadloos multi-channel netwerk: het kantoor staat op 

gelijke voet met de directe kanalen wat de relatie met de klant betreft, in het besef dat directe kanalen 

onmisbaar zijn geworden voor de customer experience en erg kosteneffectief zijn voor transacties met 

een beperkte marge.  

6. Het bankkantoor als fysieke ruimte voor virtuele interactie: klanten vinden in het bankkantoor een 

locatie voor het uitvoeren van virtuele transacties, bijvoorbeeld via automaten of een videoverbinding 

met een centrale productspecialist.  

 

In de multi-product, multi-channel retail-banking is er nog altijd een belangrijke rol weggelegd voor het 

bankkantoor. Maar hoe die rol er precies zal uitzien, verschilt van bank tot bank. Eerst moet het 

klantenbestand van de bank grondig worden geanalyseerd, zoals de demografische ontwikkeling, de regionale 

verwachtingen en de voorkeuren voor kanalen. Alleen door het lokale bankkantoor te herdefiniëren en af te 

stemmen op de specifieke behoeften van de klant zullen banken hun doel – een betere customer experience – 

kunnen verwezenlijken. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Over Capgemini  
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn 

klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, 

technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij 

werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience™ - samen met zijn 

klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen 

wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van 

verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en 

leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 35 landen en heeft wereldwijd ruim 112.000 medewerkers 

in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Capgemini’s Financial Services 

levert geïntegreerde consulting-, technologische en outsourcingdiensten op diverse terreinen aan 

toonaangevende financiële dienstverleners over de hele wereld. Met een netwerk van 17.000 professionals 

bieden wij business- en IT-oplossingen die zichtbaar waarde toevoegen aan de business van ruim 900 klanten 

wereldwijd in de financial services sector. 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.nl.capgemini.com/diensten/markten/financial_services/ 
 Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini  

 

Over UniCredit 

UniCredit is een vooraanstaande internationale financiële instelling met sterke wortels in 22 Europese landen 

en een overkoepelend internationaal netwerk in 50 landen, met meer dan 9.600 vestigingen en 162.000 

medewerkers per 31 december 2010. In Centraal- en Oost-Europa  beschikt UniCredit over het grootse 

bankennetwerk met bijna 3.900 vestigingen. 

De Groep opereert in de volgende landen:  Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Duitsland, Estland, 

Hongarije, Italië, Kazakstan, Kroatië, Kirgizië, Letland, Litouwen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, 

Rusland, Servië, Slowakije, Tsjechië en Turkije. 

http://www.nl.capgemini.com/diensten/markten/financial_services/


                                                          

 

 

Over Efma  

Efma is een non-profitorganisatie, gespecialiseerd in financiële marketing en opgericht in 1971 door bankiers 

en verzekeraars. Tegenwoordig zijn meer dan 3.000 merken in 130 landen lid van Efma, waaronder 80% van 

Europa’s grootste financiële instellingen.  Efma biedt een professioneel platform waarop leden ervaringen 

kunnen uitwisselen, best practices kunnen promoten en onderling kunnen samenwerken door middel van 

allianties en partnerships. Dit wordt aangevuld met regelmatig terugkerende evenementen, vergaderingen, 

gedetailleerde studies, een tijdschrift en een omvangrijke website met veel informatie en  nieuws.  

Bezoek voor meer informatie naar www.efma.com 
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