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World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen 

groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties  
 

Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan 

groeidoelstellingen te voldoen 

 

Utrecht, 19 juni 2012 

 

Vermogensbeheerders die schaalbaarheid in hun bestaande bedrijfsmodellen integreren
1
 

en optimaal inzetten zijn het beste voorbereid op de veranderende markt. Nu veel 

vermogensbeheerders de afgelopen jaren hun kosten sneller hebben zien stijgen dan de 

groei van hun inkomsten, wordt het vermogen om bedrijfsmodellen te herzien essentieel 

om winstgevende groei van het belegd vermogen van cliënten (assets under management; 

AUM) te realiseren en tegelijkertijd de relaties tussen cliënten en adviseurs te verbeteren. 

Dit staat in het 16e World Wealth Report van Capgemini en RBC Wealth Management. 

 

‘Waar kosten één reden zijn waarom schaalbaarheid steeds belangrijker wordt, worden 

bedrijven die gespecialiseerd zijn in vermogensbeheer ook geconfronteerd met een nieuwe markt 

waarin factoren als toenemende concurrentie, verhoogde marktvolatiliteit en veranderende 

behoeften en verwachtingen van cliënten een rol spelen. Gezien de samenloop van deze factoren 

bevinden veel vermogensbeheerders zich in het stadium waarin ze hun bedrijfsmodellen 

herbezien teneinde de groei aan inkomsten uit AUM effectief te managen zonder incrementele 

middelen of kosten toe te voegen of de dienstverlening te verslechteren,’ zei George Lewis, 

                                                           
1 Schaalbaarheid verwijst naar nieuwe inkomstengroei in markten of van producten zonder incrementele middelen 

en kosten toe te voegen en tegelijkertijd te voorkomen dat de kwaliteit van dienstverlening minder wordt tijdens de 

uitbreiding van het bedrijf. 
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Group Head, RBC Wealth Management. ‘Het is nu tijd dat bedrijven aantonen dat ze de 

behoeften van klanten begrijpen en waarde creëren door hun schaalgrootte hierop af te 

stemmen.’ 

 

Bedrijven moeten ingaan op de uitdagingen van kosten en baten  

Volgens schattingen uit de branche zijn de totale assets under management sinds 2008 weliswaar 

gegroeid, maar zijn de kosten die gepaard gaan met het beheer van die activa sneller gestegen 

dan de inkomstengroei. In het World Wealth Report 2012 wordt benadrukt hoe bedrijven zich 

gesteld zien voor de uitdagingen van steeds hogere eisen van cliënten, stijgende beloningen voor 

adviseurs, toenemende compliancekosten en een gebrek aan operationele schaalbaarheid 

waardoor de met uitbreiding gerelateerde kosten toenemen. Ook worden ze geconfronteerd met 

druk omdat ze niet in staat zijn behoorlijke vergoedingen te genereren in het huidige klimaat met 

lage rentepercentages en een toegenomen vraag van cliënten naar producten met een laag risico 

die gericht zijn op het behoud van kapitaal.  

 

‘Om te voldoen aan de behoeften van huidige en toekomstige vermogende cliënten, zullen 

bedrijven zich opnieuw moeten oriënteren op kerncompetenties en zullen ze manieren om 

schaalbaarheid te integreren in hun bedrijfsmodellen moeten opnemen, terwijl ze ook moeten 

zorgen voor een hoge mate van vertrouwen bij klanten,’ aldus Jean Lassignardie, Corporate Vice 

President, Capgemini Global Financial Services. 

 

Technologie kan helpen om selectieve schaalbaarheid in bedrijfsmodellen voor 

vermogensbeheer mogelijk te maken  

In het World Wealth Report 2012 wordt benadrukt dat de obstakels voor schaalbaarheid lager 

zijn en de meeste waarde opleveren bij het leveren van ‘advies en vermogensbeheerdiensten’ in 
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tegenstelling tot ‘acquisitie’ en ‘profileringsdiensten’
2
. Volgens het rapport kunnen bedrijven die 

technologie optimaal inzetten voor deze diensten kostbare adviestijd uitsparen, die ze weer 

kunnen gebruiken voor belangrijkere cliëntgerichte activiteiten. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld 

met behulp van technologie, zoals rechtstreekse verwerkingssystemen, direct op de hoogte 

worden gebracht van transacties, posities en portefeuille-updates, waardoor de tijd van adviseurs 

vrij blijft voor strategische gesprekken die meer waarde opleveren. Andere 

schaalbaarheidsinstrumenten zoals procesoptimalisatie door de back-endactiviteiten te 

automatiseren en een CRM-systeem voor de hele onderneming toe te passen, kunnen de 

informatiestromen tussen belanghebbenden vereenvoudigen, efficiëntere besluitvorming 

bevorderen en de dienstverlening op distributieniveau verbeteren.  

 

‘Ongeacht het uitgangspunt begint de weg naar de volgende generatie bedrijfsmodellen met het 

vaststellen van de effecten van bestaande bedrijfsmodellen en het opnieuw focussen op 

kerncompetenties om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Het uiteindelijke doel - een robuust 

schaalbaar bedrijfsmodel verwezenlijken dat ook de relatie tussen cliënt en adviseur versterkt - 

vereist systematische beslissingen en zorgvuldige uitvoering,’ voegde Lassignardie toe. ‘Om 

sterke relaties tussen cliënten en adviseurs te realiseren, maken sommige toonaangevende 

bedrijven al gebruik van selectieve groeistrategieën, implementeren ze geavanceerde technieken 

voor het segmenteren van cliënten en stellen ze een goede wervingsstrategie die is gericht op 

meer vrijheid voor adviseurs en op gecentraliseerde steun vanuit het backoffice.’ 

 

EINDE PERSBERICHT 

Over RBC Wealth Management 

RBC Wealth Management is een van de tien grootste vermogensbeheerders ter wereld*. RBC Wealth Management 

                                                           
2 Cliëntprofilering verwijst naar het analyseren en segmenteren van de wensen en behoeften van cliënten op basis 

van hun achtergrond en ambities. 

 

http://www.rbcwealthmanagement.com/
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is vermogende, zeer vermogende (high-net-worth) en extreem vermogende (ultra high-net-worth) cliënten in 

Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië rechtstreeks van dienst 

met een volledig pakket van bankiers-, beleggings-, trust- en andere vermogensbeheeroplossingen. Het bedrijf biedt 

institutionele en individuele klanten zowel rechtstreeks, via RBC als via derden activabeheerproducten en -diensten 

aan, via RBC Global Asset Management (waaronder BlueBay Asset Management). RBC Wealth Management 

beheert meer dan 560 miljard CAD aan assets under administration (waarbij de cliënt de beslissingen neemt), meer 

dan 322 miljard CAD aan assets under management (die door fondsbeheerders namens de cliënt worden beheerd) en 

beschikt over ongeveer 4300 financiële consultants, adviseurs, private bankers en vermogensbeheerders. 

*Scorpio Partnership Global Private Banking KPI Benchmark 2011. In de Verenigde Staten worden fondsen 

aangeboden via RBC Wealth Management, een divisie van RBC Capital Markets, LLC, een 100% dochter van 

Royal Bank of Canada. Lid van NYSE/FINRA/SIPC. 

Over RBC 

Royal Bank of Canada (onder het symbool RY genoteerd aan de TSX en de NYSE) en haar dochterondernemingen 

zijn actief onder het hoofdmerk RBC. Gemeten in activa en in beurswaarde zijn we de grootste bank van Canada en 

op basis van onze beurswaarde zijn we een van de grootste banken ter wereld. We zijn een van de grootste 

gediversifieerde financiële dienstverleners van Noord-Amerika en we leveren persoonlijke en commerciële 

bankdiensten, vermogensbeheer, verzekeringen, corporate en investment banking- en transactieverwerkingsdiensten 

op mondiale schaal. We hebben ongeveer 74.000 full- en parttime medewerkers in dienst die meer dan 15 miljoen 

persoonlijke, zakelijke, overheids- en institutionele cliënten van dienst zijn via kantoren in Canada, de VS en 51 

andere landen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.rbc.com. 

Over Capgemini 

Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 9,7 miljard 

euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, 

toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende 

manier van werken, de Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde 

leveringsmodel Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

Rightshore
®

 is een handelsmerk van Capgemini 

Voor meer informatie: 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 

http://www.rbc.com/country-select.html
http://www.rbc.com/
http://www.nl.capgemini.com/
mailto:persvoorlichting.nl@capgemini.com
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