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Inleiding 

 

 

Bureau D & O heeft in opdracht van de SEH een onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers van de SEH over de rol van automatisering 

en het gebruik van klantdata binnen hun organisatie. De onderzoeksresultaten worden gebruikt tijdens het SEH congres in juni 2014. 

De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door deelnemers van de SEH. Dit zijn zowel financieel dienstverleners die bij een aanbieder 

werkzaam zijn, als zelfstandig adviseurs.  

 

De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek aan bod gekomen:  

 

 Thema 1 : Plaats binnen het beleid   

In hoeverre zijn automatisering en gebruik van klantdata onderwerp van de dag binnen de organisatie. 

 Thema 2 : Informatiebehoefte  

In hoeverre wordt men voldoende geïnformeerd over automatisering en gebruik van klantdata en via welke bronnen. 

 Thema 3 : Perceptie attitude klant 

Hoe denkt men dat klanten gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik van klantdata. 

 Thema 4 : Positie aanbieders mede in relatie tot zelfstandige adviseurs 

Hoe ziet men de rol en de positie van aanbieders in het proces van automatisering en gebruik van klantdata. 

 Thema 5 : Gebruik van data 

In welke mate beschikt men over verschillende soorten klantgegevens.  
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 Thema 6 : Ontwikkeling van kosten 

Hoe schat men de ontwikkeling van de kosten voor automatisering en gebruik van klantdata voor de eigen organisatie in voor nu en de 

toekomst. 

 Thema 7 : Snelheid veranderingen automatisering en gebruik klantdata 

Wat is het effect van ontwikkelingen op het gebied van automatisering en gebruik van klantdata. 

 Achtergronden: 

Grootte van de organisatie wat betreft aantal fulltime medewerkers, functie en leeftijd. 

 

 

Deze thema’s worden achtereenvolgens behandeld in de deze rapportage. Wanneer er sprake is van relevante verschillen in achtergronden, dan 

wordt hiervan melding gemaakt.  
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In totaal hebben er 698 financieel dienstverleners meegedaan aan het onderzoek. Hiervan is 67% werkzaam bij een zelfstandig adviseur en 33%  

bij een aanbieder. Deze en alle andere achtergrondgegevens zijn weergegeven in  verschillende grafieken achterin deze rapportage. 

 

De deelnemers hebben voorafgaand aan het onderzoek uitleg gekregen over de definitie van automatisering en gebruik van klantdata in dit  

onderzoek. 

Voor dit onderzoek verstaan we hieronder het volgende: 

 

• Automatisering: de ontwikkeling van de techniek die het mogelijk maakt administratieve processen handiger, sneller en tegen lagere kosten 

uit te voeren; 

• Gebruik klantdata: de ontwikkeling van de techniek die het mogelijk maakt beter gebruik te maken van de kennis over de klanten waar de 

organisatie al over beschikt. 
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Het succes van uw organisatie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Hoe denkt u dat de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en gebruik 

klantdata uw bedrijfsvoering tussen nu en 2017 gaan veranderen? 

Over het algemeen verwacht men dat automatisering en het gebruik van klantdata de komende jaren veel invloed gaan hebben op de  

bedrijfsvoering. Ruim 80% is van mening dat de bedrijfsvoering hierdoor gaat veranderen. Tevens verwacht men dat de invloed van ontwikkelingen 

op het gebied van automatisering ingrijpender is dan van het gebruik van klantdata; 27% versus 20% verwacht een ingrijpende verandering van de 

bedrijfsvoering de komende jaren door ontwikkelingen op het gebied van automatisering en gebruik van klantdata. Er zijn hierbij verschillen in 

achtergronden van de deelnemers. Zo verwachten  grotere organisaties (>5 fte), werknemers, aanbieders en deelnemers die maandelijks gemiddeld 

meer dan 10 hypotheekadviesgesprekken voeren, meer impact op de bedrijfsvoering van automatisering en gebruik van klantdata. 
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De volgende vragen gaan over mogelijke activiteiten rondom het thema automatisering die binnen uw organisatie in de afgelopen 6 maanden hebben 

plaatsgevonden. Kunt u hierbij aangeven in hoeverre hier binnen uw organisatie sprake van is? 

 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat een meerderheid van de deelnemers al bezig is met het onderwerp automatisering. Zo volgt  

51% op structurele wijze specifiek media waarin de ontwikkelingen op het gebied van automatisering worden behandeld en is bij 58% de  

toekomst van automatisering recent onderwerp van overleg geweest. Van concrete activiteiten op dit gebied is in iets mindere mate sprake. Zo geeft 

47% aan dat de organisatie over een uitgewerkte beleidsvisie voor automatisering beschikt en heeft 30% het afgelopen half jaar een congres of 

webinar gevolgd over dit onderwerp. Wat achtergrond betreft geven grotere organisaties (>5 fte), werknemers, aanbieders en deelnemers met 

maandelijks meer dan 10 hypotheekadviesgesprekken, vaker aan te beschikken over een uitgewerkte beleidsvisie voor automatisering. Ook geven 

deze groepen vaker aan dat de toekomst van automatisering recentelijk onderwerp van gesprek is geweest binnen de organisatie. Werkgevers, 

zelfstandige adviseurs en kleinere organisaties (≤ 5 fte) geven daarentegen vaker aan structureel specifieke media te volgen waarin ontwikkelingen 

op het gebied van automatisering behandeld worden. 
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De volgende vragen gaan over mogelijke activiteiten rondom het thema gebruik klantdata die binnen uw organisatie in de afgelopen 6 maanden hebben 

plaatsgevonden. Kunt u hierbij aangeven in hoeverre hier binnen uw organisatie sprake van is? 
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Bij het gebruik van klantdata is nagenoeg dezelfde ontwikkeling te zien. Een kleine meerderheid volgt op structurele wijze specifiek media  

waarin de ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van klantdata worden behandeld en heeft recent overleg gehad over de toekomst van het  

gebruik van klantdata. Ook hier geldt dat er van concrete activiteiten op dit gebied in iets mindere mate sprake is. Zo geeft 45% aan dat de 

organisatie over een uitgewerkte beleidsvisie voor het gebruik van klantdata beschikt en heeft 27% het afgelopen half jaar een congres of webinar 

gevolgd over dit onderwerp. Wat achtergrond betreft geven ook hier grotere organisaties (>5 fte), werknemers, aanbieders en deelnemers met 

maandelijks meer dan 10 hypotheekadviesgesprekken vaker aan te beschikken over een uitgewerkte beleidsvisie voor het gebruik van klantdata. 

Ook geven deze groepen vaker aan dat de toekomst van het gebruik van klantdata recentelijk onderwerp van gesprek is geweest binnen de 

organisatie. Werkgevers, zelfstandige adviseurs en kleinere organisaties (≤ 5 fte) geven daarentegen vaker aan structureel specifieke media te 

volgen waarin ontwikkelingen op het gebied van gebruik van klantdata behandeld worden. 
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Informatiebehoefte 

Thema 2 
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Ervaart u dat u als adviseur voldoende geïnformeerd bent over de ontwikkelingen op het gebied van automatisering/ gebruik klantdata die relevant kunnen zijn 

voor de toekomst van uw organisatie? 

Circa twee derde van de deelnemers is van mening als adviseur voldoende geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen op het gebied van  

automatisering en gebruik van klantdata die relevant kunnen zijn voor de toekomst van hun organisatie.  
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Ervaart u dat u als adviseur voldoende geïnformeerd bent over de ontwikkelingen op het gebied van automatisering/ gebruik klantdata die relevant kunnen zijn 

voor de toekomst van uw organisatie? 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat er verschillen in achtergrond zijn wat betreft de mate waarin men ervaart op de hoogte te zijn van ontwikkelingen 

op het gebied van automatisering en gebruik van klantdata die relevant kunnen zijn voor de toekomst van de organisatie. Zo ervaren grotere 

organisaties, die maandelijks gemiddeld meer dan 10 hypotheekadviesgesprekken voeren, aanbieders en werknemers hiervan beter op de hoogte te 

zijn. Tevens is te zien dat men over het algemeen ervaart beter geïnformeerd te zijn over relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering 

dan van gebruik van klantdata. 
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In onderstaande grafiek is te zien via welke informatiebronnen men graag geïnformeerd wordt over relevante ontwikkelingen op het  

gebied van automatisering en gebruik van klantdata. Men wordt bij voorkeur geïnformeerd door de leverancier van de eigen automatisering. Er zijn 

enkele verschillen waarneembaar in achtergrond van de deelnemers. Zo beschouwen werkgevers, zelfstandig adviseurs en kleinere organisaties  

(≤ 5 fte) de vakpers vaker als relevante informatiebron. Grotere organisaties, aanbieders en werknemers geven juist relatief vaker aan informatie op 

websites te beschouwen als belangrijke bron. Leveranciers van de eigen automatisering worden door alle groepen gezien als belangrijke 

informatiebron. Beroepsverenigingen worden over de gehele linie juist minder informatief bevonden. 

 
 

 

Hieronder worden enkele informatiebronnen genoemd waardoor u geïnformeerd wordt over de relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering/ 

gebruik klantdata. Wilt u deze verschillende bronnen op volgorde van belang zetten?  

(1=meest belangrijk, 6= minst belangrijk, 7=niet gezien als informatiebron) 
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Men wordt bij voorkeur door middel van periodieke nieuwsbrieven geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen op het gebied van  

automatisering en gebruik van klantdata. Ook een vast katern in het SEH vakblad wordt gezien als belangrijke informatiebron.  

Minder interessante informatievormen vindt men de consultant(s) binnen de eigen organisatie en een bezoek aan een voorbeeldorganisatie van de 

toekomst waar de laatste ontwikkelingen te zien zijn. Er zijn bij een tweetal informatievormen verschillen te zien in voorkeur naar 

achtergrondgroepen. Periodieke nieuwsgroepen worden door alle groepen als meest belangrijke informatievorm gezien, maar kleinere organisaties 

(≤ 5 fte), werkgevers en zelfstandig adviseurs vinden deze vorm nog net iets meer van belang. Consultants worden door alle groepen gezien als 

minst belangrijke informatiewijze, maar wederom de kleinere organisaties, werkgevers en zelfstandig adviseurs vinden deze informatievorm nog net 

wat minder belangrijk. 

 
 

 

Op welke wijze zou u het liefst periodiek geïnformeerd willen worden over de relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering/ gebruik klantdata? Wilt 

u onderstaande informatievormen op volgorde van belang zetten? 

(1=meest belangrijk, 8= minst belangrijk, 9=wordt niet gezien als relevante informatievorm) 
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Vindt u dat de SEH een rol moet hebben in het signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering / gebruik klantdata en deze vervolgens 

te “vertalen” naar de wijze waarop u als adviseur/organisatie hiermee kunt omgaan? 

Een relatief groot gedeelte van de deelnemers is van mening dat de SEH een rol moet hebben in het signaleren  

van relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering en gebruik van klantdata en een concrete vertaalslag dient te maken naar de wijze 

waarop men hiermee om dient te gaan. Men is, wat betreft ontwikkelingen op gebied van gebruik van klantdata (81%), dat overigens nog wat sterker 

van mening dan op het gebied van automatisering (72%). 
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Perceptie attitude klant 

Thema 3 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 

Deelnemers zijn verschillende stellingen voorgelegd over de verwachtingen die men heeft ten aanzien van de klant en diens reactie op nieuwe 

mogelijkheden rondom automatisering en gebruik van klantdata. De grafieken op deze en volgende pagina vertonen de bijbehorende resultaten. 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 
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vergelijking kleine en grote organisaties (I) 

18 

Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 

Een vergelijking tussen grote en kleine organisaties toont aan dat grotere organisaties (> 5 fte) het relatief vaker eens zijn met alle stellingen.  
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Verwachtingen t.a.v. klanten op mogelijkheden automatisering en gebruik klantdata 

vergelijking kleine en grote organisaties (II) 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 
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Het adviesproces voor hypothecair krediet 
wijzigt door veranderingen op het gebied van 
automatisering/gebruik klantdata fors ten 
opzichte van het huidige adviesproces

Banken gaan hun digitale communicatie met 
klanten beter ontwikkelen dan onafhankelijke 
zelfstandige adviseurs
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Verwachtingen t.a.v. klanten op mogelijkheden automatisering en gebruik klantdata 

vergelijking aanbieders en zelfstandig adviseurs (I) 

20 

Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 

Een vergelijking tussen aanbieders en zelfstandig adviseurs toont aan dat aanbieders het relatief vaker eens zijn met de meeste stellingen.  
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Aanbieder

(geheel) mee eens neutraal (geheel) mee oneens

Contacten tussen adviseur en klant gaan 
in belangrijke mate meer langs digitale weg 

Meer en meer zullen organisaties verschillen 
in tarieven gaan hanteren bij digitale versus 
persoonlijke contacten

Klanten gaan de informatie die de adviseur over 
hen als klant heeft verzameld, meer beschouwen 
als eigendom van de klant

Klanten willen onderdelen van het adviesproces 
zelf meer gaan voorbereiden of uitvoeren. Dit 
ook om daarmee op de kosten van het advies te 
besparen

Klanten gaan het meer en meer als een voordeel 
ervaren wanneer zij 24 uur per dag digitaal 
inzicht kunnen hebben in “hun” dossier dat de 
adviseur in beheer heeft
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Verwachtingen t.a.v. klanten op mogelijkheden automatisering en gebruik klantdata 

vergelijking aanbieders en zelfstandig adviseurs (II) 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 
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De kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en 
inrichting van de digitale communicatie tussen 
adviseur en klant wordt  steeds belangrijker 
voor de indruk die de klant van de adviseur heeft

Bescherming van de privacy gaat in de komende 
jaren de ontwikkeling van vormen van gebruik 
klantdata in belangrijke mate beperken

De gemiddelde tijd die over 5 jaar nog nodig is 
voor een advies en bemiddeling over een 
hypothecair krediet gaat minder dan 8 uur 
bedragen

Het adviesproces voor hypothecair krediet 
wijzigt door veranderingen op het gebied van 
automatisering/gebruik klantdata fors ten 
opzichte van het huidige adviesproces

Banken gaan hun digitale communicatie met 
klanten beter ontwikkelen dan onafhankelijke 
zelfstandige adviseurs
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Verwachtingen t.a.v. klanten op mogelijkheden automatisering en gebruik klantdata 

vergelijking werknemers en werkgevers (I) 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 

Een vergelijking tussen werknemers en werkgevers toont aan dat werknemers het relatief vaker eens zijn met de meeste stellingen.  
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in belangrijke mate meer langs digitale weg 

Meer en meer zullen organisaties verschillen 
in tarieven gaan hanteren bij digitale versus 
persoonlijke contacten

Klanten gaan de informatie die de adviseur over 
hen als klant heeft verzameld, meer beschouwen 
als eigendom van de klant

Klanten willen onderdelen van het adviesproces 
zelf meer gaan voorbereiden of uitvoeren. Dit 
ook om daarmee op de kosten van het advies te 
besparen

Klanten gaan het meer en meer als een voordeel 
ervaren wanneer zij 24 uur per dag digitaal 
inzicht kunnen hebben in “hun” dossier dat de 
adviseur in beheer heeft
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Verwachtingen t.a.v. klanten op mogelijkheden automatisering en gebruik klantdata 

vergelijking werknemers en werkgevers (II) 
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Wij leggen u graag een aantal stellingen voor die te maken hebben met de verwachtingen die u heeft ten aanzien van de klant. Hoe denkt u dat klanten van uw 

organisatie gaan reageren op nieuwe mogelijkheden rondom automatisering en gebruik klantdata. U kunt per stelling aangeven wat uw visie is. Wij vragen uw 

visie over hoe u denkt dat bepaalde zaken zich in de komende 5 jaar gaan ontwikkelen. 
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Klanten verwachten van hun adviseur dat hij 
meer proactief handelt wanneer dit in het 
belang is van de klant

Banken gaan hun digitale communicatie met 
klanten beter ontwikkelen dan onafhankelijke 
zelfstandige adviseurs

De gemiddelde tijd die over 5 jaar nog nodig is 
voor een advies en bemiddeling over een 
hypothecair krediet gaat minder dan 8 uur 
bedragen

Het adviesproces voor hypothecair krediet 
wijzigt door veranderingen op het gebied van 
automatisering/gebruik klantdata fors ten 
opzichte van het huidige adviesproces



Onderzoek automatisering en gebruik klantdata  

SEH mei 2014 
24 

Positie aanbieders mede in relatie tot 

zelfstandige adviseurs 

Thema 4 
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De meeste aanbieders investeren grote bedragen in automatisering en gebruik klantdata. De uitkomst van deze investeringen heeft gevolgen voor de kwaliteit en 

breedte van de dienstverlening aan klanten. Dit kan daarmee ook invloed hebben op de positie van zelfstandige adviseurs. Wij leggen u over dit thema graag een aantal 

stellingen voor.  

De deelnemers zijn ook enkele stellingen voorgelegd over de rol van aanbieders in het proces van automatisering en  

gebruik van klantdata. In onderstaande grafiek zijn de resultaten hiervan weergegeven. 
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De meeste aanbieders zullen de mogelijkheden voor klanten om
direct contact met de aanbieder te kunnen hebben voor inzage in
lopende producten, aanbrengen van mutaties, en inwinnen van

informatie in komende jaren sterk opvoeren.

De wijze waarop de klant gebruik maakt van de mogelijkheden die
automatisering hem bieden zal een steeds grotere invloed hebben

op de kostprijs van de dienstverlening.

Naar mate klanten zowel rechtstreeks met de aanbieder als met de
adviseur kunnen communiceren wordt het belangrijker dat heldere

afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden en
zorgplicht tussen klant, adviseur en aanbieder.
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Gebruik van data 

Thema 5 
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Wilt u voor onderstaande vragen een zo goed mogelijk inzicht geven in het gebruik van data binnen de organisatie waar u werkzaam bent? 

De deelnemers geven aan van drie kwart van de klanten over een e-mailadres te beschikken. In 11% van de uitgebrachte  

hypotheekadviezen van de afgelopen maanden  is informatie over de klant gebruikt vanuit www.mijnoverheid.nl. Daarnaast is  

in 48% van de uitgebrachte hypotheekadviezen in het afgelopen anderhalf jaar gebruik gemaakt van informatie over de klant vanuit 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Over het algemeen wordt er voorafgaand aan een adviesafspraak niet frequent gecontroleerd of klanten gebruik 

maken van sociale media; bij 20% van de betreffende klanten wordt gekeken naar de aanwezigheid van een LinkedIn account, bij 7% naar een 

Twitter account en bij 16% naar een Facebook account. Er zijn hierin geen relevante verschillen wat betreft achtergronden te zien. 
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Wilt u voor onderstaande vragen een zo goed mogelijk inzicht geven in het gebruik van data binnen de organisatie waar u werkzaam bent? 

In onderstaande grafiek is weergegeven in welke mate men bepaalde klantgegevens heeft waarover men als adviseur op gebied van  

hypotheken en daaraan verbonden vermogensopbouwproducten kan beschikken en waarvan men geautomatiseerd selecties kan maken. Men blijkt 

vooral te beschikken over klantgegevens met betrekking tot de actuele prognose van het eindkapitaal versus het oorspronkelijk beoogd doelkapitaal 

(50%) en de actuele waarde van de woning in relatie tot het actuele restant van de hypotheekschuld (52%).   
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Wij vragen u een beoordeling te geven van de huidige kwaliteit van uw eigen organisatie bij enkele zaken die verband houden met het onderwerp automatisering 

en gebruik klantdata. 

Men is het meest positief over de mate waarin binnen de eigen organisatie relevante klantdata in een geautomatiseerd  

systeem worden verzameld en vastgelegd; 45% ervaart de kwaliteit van de eigen organisatie hierin als goed. De ervaring die de eigen organisatie 

heeft met het aanvullen van de eigen klantdata met extern verworven data ter verrijking dient nog het meest uitgebouwd te worden; 18% vindt dat de 

organisatie op dit vlak goed bezig is.  

Wat betreft achtergrond hebben werknemers, aanbieders en grotere organisaties (> 5 fte) wat vaker een positief oordeel over de kwaliteiten van de 

eigen organisatie op dit vlak.  
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Ontwikkeling van kosten 

Thema 6 
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Stel dat u de totale kosten van automatisering en gebruik klantdata binnen uw organisatie op dit moment op 100% zou stellen. Hoe verhouden de kosten van 

automatisering en gebruik klantdata zich dan op dit moment tot elkaar ? Hoe denkt u dat in 2017 de kosten van automatisering en gebruik klantdata zich 

verhouden binnen uw organisatie ? 

Men is van mening dat de kosten van automatisering binnen het eigen bedrijf de kosten van het gebruik van klantdata overtreffen.  

Indien het totaal op 100% wordt gesteld, schat men de verhouding kosten automatisering versus kosten voor het gebruik van klantdata in op 68% 

versus 32%. Men verwacht echter voor de komende jaren dat de kosten voor het gebruik van klantdata een groter deel van het totaal in beslag gaan 

nemen. In 2017 verwacht men de verhouding in kosten van automatisering versus gebruik van klantdata dan op 55% versus 45%. 
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Kosten automatisering en gebruik klantdata in 2017 t.o.v. heden 
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Als de kosten van automatisering/ gebruik klantdata op dit moment 100% bedragen, hoeveel denkt u dat deze kosten in 2017 dan bedragen? 

In het verlengde van de resultaten van de vorige pagina over de verhouding van de kosten van automatisering versus gebruik van klantdata,  

verwacht men een afname in de kosten voor automatisering en een toename in de kosten voor het gebruik van klantdata. 
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Snelheid veranderingen  

automatisering en gebruik klantdata 

Thema 7 
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We hebben tot slot nog enkele stellingen over de snelheid van de veranderingen op het gebied van automatisering en gebruik klantdata binnen de financiële 

sector. Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? 

Zes tot zeven van de tien deelnemers is van mening dat de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en gebruik van klantdata tot 2017  

van invloed zullen zijn op de eigen organisatie, de eigen functie, de financiële sector in totaal en ook de concurrentieverhoudingen binnen de sector.  
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Achtergrond 
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Iets meer dan de helft van de deelnemers is ouder dan 45 jaar.  
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Een meerderheid (53%) van de deelnemers is werkzaam bij een organisatie met 5 of minder fulltime medewerkers. 
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Iets meer dan de helft van de deelnemers (54%) is werknemer.  
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Twee derde van de deelnemers is werkzaam bij een zelfstandig adviseur, de rest bij een aanbieder. 
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