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Werkgelegenheid fors gekrompen en blijft onder druk staan 

De sectorbeschrijving Financiële dienstverlening beschrijft huidige en toekomstige economische en 
arbeidsmarktontwikkelingen. Hierbij gaat het om banken, verzekeraars, beleggingsmaatschappijen, 
pensioenfondsen en intermediairs. Bij bijna 76.000 ondernemingen werkten er in 2012 ongeveer 260.000 

personen. Het aandeel van de sector in het totaal aantal ondernemingen in Nederland is met bijna 6 
procent tweemaal zo groot als het aandeel van de sector  (3 procent) in de totale werkgelegenheid. 
 
De werkgelegenheid in de sector Financiële dienstverlening is tussen 2005 en 2013 met 7 procent 
gekrompen. Bedroeg het aantal banen van werknemers in 2005 nog 276.000, in 2013 waren dat er   
248.000, 28.000 minder. In tegenstelling tot andere sectoren, waar het aantal zelfstandigen is gestegen, 
is er in de sector Financiële dienstverlening sprake van krimp. Het aantal zelfstandigen is in 2013 25 
procent lager dan in 2007. De economische crisis heeft de sector Financiële dienstverlening hard geraakt. 
 
UWV verwacht dat deze negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid de komende jaren zal 
voortzetten. Tot 2019 daalt het aantal banen van werknemers met 6 procent, die van zelfstandigen zelfs 

met 11 procent. In 2019 zal de sector bestaan uit 226.000 banen voor werknemers (14.000 minder dan 
in 2014) en 8.000 banen voor zelfstandigen. 
 

Vacatures in 2019 nog niet de helft van topjaar 2007 

Niet alleen de werkgelegenheid is gekrompen door toedoen van de economische crisis. Dit geldt nog 
sterker voor het aantal ontstane vacatures. Waren er in het topjaar 2007 nog 62.000 vacatures, in 2013 
was dit aantal afgenomen tot 19.000. Een daling met maar liefst 69 procent. 
 
UWV verwacht dat het aantal vacatures in de sector Financiële dienstverlening de komende jaren weer 
licht zal toenemen, mede als gevolg van een stijgende vervangingsvraag. Het aantal vacatures bedraagt 
voor de periode 2015-2019 gemiddeld 27.000 per jaar. Dat is echter nog niet de helft van het aantal 

vacatures in het topjaar 2007. 
 

Forse stijging van de arbeidsproductiviteit 

Financiële instellingen presteerden in 2012 slechter dan in 2011, in 2013 tekent zich enig herstel af. Toch 
is het belang van de sector Financiële dienstverlening ondanks de crisis gegroeid. Het belang van 
financiële instellingen in de economie kan worden aangeduid met het aandeel van de bruto toegevoegde 
waarde in het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel steeg van ruim 6 procent in 2006 naar meer 
dan 8 procent in 2012. In vergelijking met het gemiddelde voor de EU27 is het belang van de financiële 
sector voor de Nederlandse economie veel groter. De toename van het aandeel in het bbp gecombineerd 
met de forse afname van de werkgelegenheid wijst op een zeer sterke toename van de 
arbeidsproductiviteit. Technologische ontwikkelingen zoals internet en digitalisering en de forse 

personeelsreductie zijn hierbij de belangrijkste drivers. Met andere woorden: de sector Financiële 
dienstverlening is voor de economie steeds belangrijker maar voor de arbeidsmarkt juist minder 
belangrijk. 
 

Werk verdwijnt, nieuwe functies ontstaan 

Op de paritaire sectortafel Financiële dienstverlening, waaraan ruim 20 deskundigen deelnamen, is 
besproken, hoe economische en technologische ontwikkelingen ingrijpen op functies en het 
functiegebouw. Administratieve processen worden geautomatiseerd, beslisregels in software vastgelegd. 
Daarmee verdwijnt de komende jaren naar schatting nog circa 15 procent van de werkgelegenheid. Er is 
sprake van een structurele trend. Met name de werkgelegenheid op mbo-niveau 1, 2 en 3 staat onder 
druk. 

 
De snelle technologische ontwikkeling biedt ook kansen: voorbeelden zijn de opkomst van ‘big data’ en 
social media (bijv. de analyse van tweets). Deze ontwikkelingen zorgen voor extra werkgelegenheid, denk 
aan‘datalezers’ en ‘data-analyseerders’ ook op MBO-niveau. Het analyseren van klantwensen en vooral 
ook klantgedrag staan daarbij centraal. Deze ‘nieuwe werkgelegenheid’  compenseert het verdwijnen van 
de ‘oude werkgelegenheid’  niet volledig.  
 
Door digitalisering wordt werk wegbezuinigd. Maar er is ook sprake van toename van werkgelegenheid 
vanwege controlewerkzaamheden. Verscherping van toezicht en regelgeving zorgt er voor dat dit soort 
administratieve governance-functies toenemen. Het functiegebouw krijgt daarmee steeds meer een 
zandlopermodel: aan de ‘onderkant’ zijn ‘handen’ nodig, het middensegment is al geautomatiseerd en 
aan de ‘bovenkant’ zijn extra mensen nodig voor controle en toezicht. Werk is er vooral op MBO+ 

(Associate Degree) en HBO-niveau.  

Samenvatting 
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Producten worden op klantvriendelijke wijze via internet aangeboden (denk aan internetbankieren, maar 
bijvoorbeeld ook auto- of zorgverzekeringen). Hier liggen werkgelegenheidskansen voor hooggeschoolde 
ICT-ers, software- en applicatieontwikkelaars. 
 
Er zijn ook ontwikkelingen in gevraagde competenties. Commercieel gedrag met focus voor het 
klantperspectief krijgt een veel grotere rol. Sociale vaardigheden worden steeds belangrijker. 
 

Deelnemers aan financiële opleidingen gedaald, onderwijsrendement verbeterd 

Het aantal deelnemers aan de mbo-opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 
daalt al jaren. Dit aantal bereikte zijn hoogtepunt in het studiejaar 2008-2009 met 4.103 deelnemers. In 
het studiejaar 2013-2014 zijn dat er nog slechts 1.486. Dit weerspiegelt de arbeidsmarktontwikkeling, 
waarbij de werkgelegenheid op mbo-niveau onder druk staat.  
 
Het aantal deelnemers aan de financieel-administratieve mbo-opleidingen is licht gedaald van ruim 
18.000 in 2006 tot ruim 16.000 in 2013. Wel is het aantal gediplomeerden toegenomen van 4.500 in 
2006 tot bijna 5.000 in 2013. Dat duidt op een verbetering van het onderwijsrendement voor de 

financieel-administratieve opleidingen. 
 
De vraag naar bijscholing is de komende jaren groot. De nieuwe vakbekwaamheidseisen van de Wet 
financieel toezicht (Wft) voorzien in een bijscholingsbehoefte van ca. 40.000 tot 60.000 personen in de 
periode 2014-2015. 
 

Krapte in ICT-beroepen en financieel specialisten 

In mei 2014 heeft UWV de rapportage Kansrijke beroepen, waar is de arbeidsmarkt krap? gepubliceerd. 
Het overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, het 
Actieteam crisisbestrijding, de Stichting van de Arbeid en diverse sectorspecialisten. In kaart is gebracht 
welke beroepen nu krapte vertonen en welke in 2018.  

 
Kansen zijn er voor ICT-ers op hoger en wetenschappelijk niveau, zoals webdevelopers en 
securityspecialisten. Dit geldt voor de huidige situatie, maar ook die in 2018. Daarnaast vertonen de 
specialistische financiële beroepen op wo-niveau  zoals actuarissen, fiscalisten, (register-)accountants en 
controllers zowel nu als in 2018 krapte. 
 

Gemengd beeld kans op werk en kans op stage 

ECABO brengt in kaart, wat de kans op werk is voor gediplomeerde mbo-schoolverlaters en de kans op 
stage voor mbo-deelnemers. Het onderscheidt daarbij 6 districten. Voor wat betreft de kans op werk naar 
district is sprake van een gemengd beeld. De beroepen die eigenlijk in alle districten een goede (tot zeer 
goede) kans op werk laten zien zijn de commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen (met 
uitzondering van district Noord) en de salarisadministrateur (niveau 4, alle districten goed). De 
bedrijfsadministratief medewerker niveau 2 laat in alle districten een zeer slechte kans op werk zien. 
 
De beste stagekansen zijn er voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen. Vooral in 
district Zuid-oost zijn de perspectieven goed. Voor de overige financieel-administratieve beroepen zijn de 
stageperspectieven matig tot slecht. 
 

Uitstroomkansen van WW-ers naar werk goed voor (assistent-)accountants 

De beste uitstroomkansen naar werk zijn er voor WW-ers die staan ingeschreven als administratief 
medewerker declaraties etc., assistent accountant en accountant. De minste kansen zijn er voor de 
buitendienstmedewerkers van banken en verzekeraars. 

 
Financiële dienstverlening (heel) kansrijk in 12 arbeidsmarktregio’s 

Op basis van gegevens van UWV en CBS is een beeld te maken van de mate van kansrijkheid van de 
sector Financiele dienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s. Elke arbeidsmarktregio is op vier 

variabelen vergeleken met (de ontwikkeling van) het landelijke gemiddelde: de omvang van de 
werkgelegenheid, het relatieve aandeel van de sector Financiële dienstverlening in de werkgelegenheid in 
de betreffende arbeidsmarktregio, de ontwikkeling van de werkgelegenheid 2009-2013 en de 
toename/afname van de werkgelegenheid in 2014-2015. Dit bepaalt de mate van kansrijkheid die op 
schaal van heel kansrijk tot veel minder kansrijk is uitgedrukt. Met de opmerking, dat in bijna alle 
arbeidsmarktregio’s de werkgelegenheid is gekrompen, is de sector Financiële dienstverlening (heel) 
kansrijk in de volgende arbeidsmarktregio’s: Twente,  Midden-Holland, Gooi en Vechtstreek, Midden-
Utrecht, Zuid-Kennemerland, Groot Amsterdam, Zuid-Holland Centraal, Zeeland, West-Brabant, 
Helmond-de Peel, Noordoost Brabant en Midden-Limburg. 
 
De sector Financiële dienstverlening is  (veel) minder kansrijk in de volgende arbeidsmarktregio’s: 
IJsselvechtstreek, Achterhoek, Gorinchem, Midden-Brabant, Zuid-Limburg, Groningen, Drenthe en 

Rivierenland.  
 
De overige arbeidsmarktregio’s laten een gemiddeld beeld zien. 
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In tijden van crisis is het van belang om te weten waar zich werkgelegenheidsmogelijkheden aandienen. 

In vrijwel elke sector van de economie – of het nu om een krimp- of een groeisector gaat – doen zich 

tegelijkertijd overschotten en tekorten voor in verschillende beroepen of regio’s. Kennis over die te 

verwachten tekorten en overschotten kan voorkómen dat vacatures onnodig lang openstaan of dat 

mensen onnodig werkloos worden of blijven. 

 

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en met arbeidsmarktdeskundigen 

beschrijvingen van meer dan twintig sectoren. Dit project wordt begeleid door een landelijke 

klankbordgroep, waarin – naast UWV – landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG en de 

stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zitting hebben.  

 

Deze sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de overschotten en tekorten en van kansen en 

mogelijkheden voor (bijvoorbeeld) doelgroepen. Ook geven de sectorbeschrijvingen inzicht in trends op 

de arbeidsmarkt, in de samenstelling en (toekomstige) ontwikkeling van de werkgelegenheid en van het 

aantal vacatures. De sectorbeschrijvingen bieden daarnaast een beeld van de samenstelling en 

ontwikkeling van het arbeidsaanbod.  

 

Alle beschrijvingen worden gepubliceerd op https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home 

en zijn bedoeld voor arbeidsmarktprofessionals van gemeenten, brancheorganisaties, bonden, 

opleidingsinstellingen, (grote) werkgevers, uitzendbureaus et cetera.  

 

In deze sectorbeschrijving ligt de focus op de arbeidsmarktontwikkelingen in de sector Financiële 

dienstverlening. Deze sectorbeschrijving is gebaseerd op rapporten en informatie van kenniscentrum 

ECABO, van brancheorganisaties (Verbond van Verzekeraars bijvoorbeeld), van Panteia/EIM, van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), banken (Rabobank en ING bijvoorbeeld), van het 

Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) en van UWV. Daarnaast zijn de uitkomsten gebaseerd 

op de uitkomsten van de paritaire sectortafel Financiële dienstverlening die in januari 2014 is gehouden 

en waaraan zo’n 20 deskundigen hebben deelgenomen en zijn de resultaten verwerkt van het regio-event 

Financiële dienstverlening, die op 13 juni 2014 in Amsterdam is gehouden. 

 

In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst van de actuele werkgelegenheid, de werkgelegenheidsprognose 

en de ontwikkeling van het aantal vacatures. In hoofdstuk 2 zijn markante trends in de sector Financiële 

dienstverlening beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van (toekomstige) overschotten en tekorten. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de kansen en mogelijkheden die de sector Financiële dienstverlening aan 

verschillende doelgroepen biedt en de uitstroomperspectieven voor (potentieel) boventallig personeel. 

 

Bijlage I geeft een beeld van de sociaaleconomische organisatie van de sector Financiële dienstverlening 

(cao’s, kennisorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, links naar interessante 

sociaaleconomische informatie en arbeidsmarktinformatie). Bijlage II bevat een verslag van de paritaire 

sectortafel Financiële dienstverlening. Bijlage III beschrijft de belangrijkste uitkomsten van het regio-

event Groot Amsterdam en bijlage IV bevat de literatuurlijst. 

 

Inleiding 

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/home
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1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 

 

1.1.1. Introductie 

 

De sector Financiële dienstverlening is de sectie K van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS. Wat 

valt daaronder? Hieronder een volledige opsomming: 

 

 64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)      

64.1 Geldscheppende financiële instellingen  

64.2 Financiële holdings 

64.3 Beleggingsinstellingen  

64.9 Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie  

 

   65  Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)      

65.1  Verzekeringen (geen herverzekering)  

65.2  Herverzekering  

65.3  Pensioenfondsen  

 

 66  Overige financiële dienstverlening      

66.1 Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)  

66.2 Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen  

66.3 Vermogensbeheer  

 

De financiële dienstverlening is in Nederland een omvangrijke markt. Er is een onderverdeling in banken, 

verzekeraars en de intermediaire dienstverleners. De omvang van de bedrijven is divers. Aan de ene kant 

zijn er de multinationale banken, de verzekeraars en grote intermediaire advieskantoren en -ketens. 

Anderzijds zijn er de vele ZZP’ers en de kleine kantoren die financieel advies bieden en slechts een kleine 

personeelsbezetting hebben. Zowel particulieren als bedrijven kunnen, als zij willen, bij een en dezelfde 

instelling bankieren, verzekeren en beleggen.  

 

Tabel 1 biedt inzicht in de omvang van de sector Financiële dienstverlening. Bij bijna 76.000 

ondernemingen werkten er in 2012 nagenoeg 260.000 personen. Het aandeel van financiële 

ondernemingen in de Nederlandse economie is met bijna 6 procent tweemaal zo groot als het aandeel 

van de sector opde totale werkgelegenheid (3 procent). 

 

Tabel 1: Algemeen beeld sector Financiële dienstverlening, 2012 

 
Financiële  

instellingen 

Verzekeringen 
en 

pensioenfondsen 

Overige 
financiële 

dienstverlening 
Totaal 

Ondernemingen 100 530 75.320 75.950 

werkzame personen 136.000 60.000 62.000 258.000 

          

Aandeel in totale bedrijfsleven         

Ondernemingen 0,0% 0,0% 5,5% 5,6% 

werkzame personen 1,6% 0,7% 0,8% 3,1% 

Bron: CBS (2014) 

1.1.2. Ontwikkeling werkgelegenheid vanaf 2005 

 

De werkgelegenheid in de sector Financiële dienstverlening is tussen 2005 en 2013 met 7 procent 

gekrompen. Bedroeg het aantal arbeidsjaren van werknemers in 2005 nog 239.000, in 2013 waren dat er  

217.000. Het totaal aantal banen is in deze periode van 8 jaar met ruim 30.000 verminderd. Vooral het 

aantal zelfstandigen is kleiner geworden en in 2013 25 procent lager dan in 2007, het laatste jaar voor de 

crisis. De crisis heeft de sector Financiële dienstverlening hard geraakt. Een en ander wordt duidelijk uit 

tabel 2. 

 

 

1. Werkgelegenheid en 

vacatures 



 

 

Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening  9 

Tabel 2: Ontwikkeling van de werkgelegenheid sector Financiële dienstverlening, 2005-2013  

(x 1.000) 

X 1.000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
Mutatie 

2005-
2013 

Arbeidsjaren van werknemers 239 248 241 233 229 224 217 -7% 

Totaal aantal banen 288 298 287 278 273 266 257 -9% 

Banen van werknemers 276 286 278 269 264 257 248 -9% 

Banen van zelfstandigen 12 12 9 9 9 9 9 -25% 

Bron: CBS, Arbeidsrekeningen 2013, UWV (2014), Arbeidsmarktprognose 2014-2015 

De krimp in de werkgelegenheid zet in de sector Financiële dienstverlening eerder in dan in andere 

sectoren. Kent het aantal banen – gezien over alle sectoren – een top in 2008, in de financiële 

dienstverlening vermindert het aantal banen al vanaf 2007. Dat is te zien in figuur 1. Waar het aantal 

banen in de hele Nederlandse economie in 2014 hoger ligt dan in 2005, is dat  in de sector Financiële  

dienstverlening nadrukkelijk niet het geval. Het aantal banen is ten opzichte van 2005 met bijna 15 

procent gekrompen. 

 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal banen sector Financiële dienstverlening ten opzichte van alle sectoren 

(2005=100) 

 

Bron: UWV (2014), Arbeidsmarktprognose 2014-2015 

UWV verwacht dat deze negatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid ook de komende jaren zal 

plaatsvinden.  Mede door de toename van de arbeidsproductiviteit, technologische ontwikkelingen en  

veranderend consumentengedrag gaat het aantal banen van werknemers tot 2019 omlaag met 6 

procent, die van zelfstandigen zelfs met 11 procent. In 2019 bestaat de financiële dienstverlening uit er 

226.000 banen van werknemers (14.000 minder dan in 2014) en 8.000 banen van zelfstandigen. Een en 

ander wordt weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Prognose werkgelegenheid sector Financiële dienstverlening, 2014-2019 

X 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Mutatie 

2014-2018  
 

Banen totaal 249 246 243 241 237 234 -6% 

Werknemers 240 237 234 232 229 226 -6% 

zelfstandigen 9 9 9 9 8 8 -11% 

         

Arbeidsjaren werknemers 210 207 204 202 199 197 -6% 

Bron: UWV (2014), Arbeidsmarktprognose 2014-2015 

'Financiële sector verliest tienduizenden banen', 
 De komende zeven jaar verdwijnen bij de banken en verzekeraars circa 50.000 banen.  

Eén op de vijf van de 250.000 werknemers in de financiële sector raakt tot en met 2020 zijn baan kwijt, voorspelt 
vakbond De Unie. Die sanering wordt veroorzaakt door automatisering, digitalisering, kostenreductie en een verzadiging 
van de verzekerings- en hypotheekmarkt. Een stad zo groot als Alphen aan den Rijn komt zonder werkt te zitten, 
verwacht Unie-voorzitter Reinier Castelein. Banken en verzekeraars zijn volgens hem bezig met permanente 
afslankingsoperaties, zoals de 1400 banen die ING vandaag heeft aangekondigd te schrappen. 
Collega-vakbond FNV Finance rekent de komende jaren met een verlies van 30.000 van de 80.000 banen in de 
bankensector. Dat komt bovenop de 30.000 banen die sinds het begin van de financiële crisis in 2008 al zijn verdwenen. 
Volgens Castelein gaat het om een ‘sluipend proces’ waarbij bankmedewerkers gelaten de ontslagrondes op zich af zien 
komen. ''Het is niet een stad als Alphen aan den Rijn die in één keer werkloos thuis zit, maar dat gaat de komende zeven 
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jaar geleidelijk aan wel gebeuren’’, voorspelt Castelein. Als voorbeeld noemt hij de toenemende overbodigheid van 
hypotheekmedewerkers. "Bij ABN Amro is nu al een programma waarbij je aan de hand van 20 vragen per computer je 
hypotheek kunt aanvragen", verduidelijkt hij. Prof. Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Business 
Universiteit, onderschrijft de sombere toekomstverwachtingen. ''Allerlei laagwaardige functies zoals baliemedewerkers 
zullen het veld ruimen en kantoren worden gesloten", zegt Koelewijn. ''Die kostenreducties behoren tot de structurele 
trends." 
 
Carla Kiburg van FNV Finance deelt de zorgen. ''Banken zijn instellingen die zwaar leunen op menskracht. Door 
technologie wordt een groot deel van dat mensenwerk overbodig gemaakt", aldus Kiburg. ''En voor de mensen die 

mogen blijven zitten, wordt de werkdruk opgevoerd." 

Bron: www.nu.nl (13 februari 2013) 

1.1.3. Samenstelling van de werkgelegenheid 

 
Dan de samenstelling van de werkgelegenheid. We kijken eerst naar de belangrijkste beroepsgroepen in 

de financiële  dienstverlening en daarna naar een aantal persoonskenmerken van werknemers in de 

sector. 

 

Belangrijkste beroepsgroepen 

Het CBS heeft op verzoek van UWV voor alle sectoren een maatwerk beroepentabel gemaakt. De 

resultaten voor de sector Financiële dienstverlening zijn terug te vinden in tabel 4. Bijna 20 procent van 

de werknemers in de sector Financiële dienstverlening is financieel adviseur, kredietbeoordelaar of analist. 

Deze beroepsgroep is verreweg het grootst. Andere grote beroepsgroepen zijn bankemployée (9 procent) 

en verzekeringsagent (7 procent). De overige beroepsgroepen zijn kleiner. 

 

Tabel 4: Belangrijkste beroepen sector Financiële dienstverlening, 20111  

Top 10 meest voorkomende beroepen 
Werkzame 
personen2  
( x 1000) 

In % 

Beleggings-, krediet-, financieel adviseur; kredietanalist, 
kredietbeoordelaar(H) 

44 19% 

Bank-, spaarbankemployé (geen balie-, loketwerk); bank-, wisselkassier, 
marketingassistent(M) 

21 9% 

Verzekeringsagent(M) 17 7% 

Middelbare administratieve beroepen (excl. Automatisering e.d.) (niet 
gespecificeerd)(M) 

12 5% 

Informatie-, systeemanalist, systeemontw., -programmeur; programmeur 
(wetensch. toepassingen; administratief; hoger)(H) 

8 3% 

Programmeur (geen systeem-, wetens-), computeroperator, 
systeembeheerder, netwerkbeheerder (middelbaar)(M) 

7 3% 

Acquisiteurs van zakelijke diensten (geen advertenties, reclame, 
verzekeringen)(M) 

7 3% 

Acceptant, schadecorrespondent verzekeringen(M) 6 3% 

Lagere administratieve beroepen (niet gespecificeerd)(L) 5 2% 

Postbediende (interne post); verzekeringsemployé (administratieve 
ondersteuning)(L) 

5 2% 

Bron: CBS (2013) (L=lagere berepen,M=middelbare beroepen, H= hogere beroepen) 

Beroepen die in de sector Financiële dienstverlening dominant zijn, komen ook in andere sectoren voor. 

Tabel 5 laat zien, dat 43 procent van de verzekeringsagenten in de sector Financiële dienstverlening werkt 

en slechts 1 op de 10 (9%) accountants voor een financiële instelling actief is.  

 

Tabel 5: Aandeel werkzaam in de sector Financiële dienstverlening in het betreffende beroep, 2014 

Beroepsgroep in % 
Aandeel werkzaam in 

sector Financiële 
dienstverlening 

Trend 

Commercieel employé (middelbaar) 23% - 

Commercieel medewerker (hoger) 25% 0 

Boekhouders/secretaresse 8% - 

Verzekeringsagent 43% + 

Assistent-accountant 8% 0 

Accountant 9% -- 

Bron: ROA  (2014) 

                                                 
1 Omdat bij de maatwerktabellen van het CBS andere definities zijn gebruikt kunnen de totalen afwijken van de in eerdere 

tabellen gepresenteerde gegevens. Daarom worden in de maatwerktabellen van het CBS geen totalen getoond.  
2 Werkzaam >12 uur per week 

http://www.nu.nl/
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Persoonskenmerken 

Er werken bij financiële  instellingen meer mannen dan vrouwen. Dit wordt duidelijk uit tabel 6. In 2012 

waren er 148.000 mannen werkzaam en 118.000 vrouwen. Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt 

dat de werkgelegenheid is gedaald met ruim 10 procent. De deeltijdfactor is hoog. Mannen werken 

(uitgaande van een standaard werkweek van 38 uur) gemiddeld ruim 35 uur per week en vrouwen bijna 

30 uur. 

 

Tabel 6: Ontwikkeling van de werkgelegenheid sector Financiële dienstverlening naar geslacht , 2007-2013 

X 1.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Mutatie 

2007-
2012 

Banen (1) 298 290 287 277 273 266 -11% 

Mannen 166 160 159 155 152 148 -11% 

Vrouwen 132 130 128 122 121 118 -11% 

                

Arbeidsjaren (2) 255 248 246 238 234 228 -11% 

Mannen 153 147 147 143 141 137 -10% 

Vrouwen 102 101 99 95 93 91 -11% 

                

Deeltijdfactor (1:2)               

Mannen .92 .92 .92 .92 .93 .93 1% 

Vrouwen .77 .78 .77 .78 .77 .77 0% 

Bron: CBS, Arbeidsrekeningen 2014 

Op basis van gegevens van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) is een beeld te schetsen 

van een aantal persoonskenmerken van werknemers in de sector Financiële dienstverlening. Tabel 7 

bevat de uitkomsten en schetst ook de trendmatige ontwikkeling tussen 2008 en 2012. Wat valt op? 

 25% van de verzekeringsagenten is jonger dan 29 jaar: hun aantal groeit ook sterk. 

Daarentegen is niet eens 1 op de 7 commercieel medewerkers (hbo-niveau) jonger dan 29 jaar; 

 Er is sprake van een sterke groei van het aantal oudere werknemers. Dat geldt vooral voor de 

beroepsgroep boekhouders/secretaresses en assistent-accountants; 

 Het aandeel flex is gemiddeld genomen laag, maar onder verzekeringsagenten met 15 procent 

zeer hoog. Hier is ook sprake van een sterk oplopende trend; 

 Het aandeel allochtonen is met 17 procent onder verzekeringsagenten zeer hoog. Voor bijna alle 

beroepsgroepen (met uitzondering van accountants en boekhouders/secretaresses) geldt, dat 

het aandeel allochtonen stijgt. 

Tabel 7: Persoonskenmerken naar beroepsgroep, sector Financiële dienstverlening, 2014 

Beroepsgroep vrouwen <29 jr.  >50 jr. flex allochtoon 

  % Trend % Trend % Trend % Trend % Trend 

Commercieel employé 
(middelbaar) 

39% 0 19% 0 21% + 7% + 7% + 

Commercieel medewerker 
(hoger) 

31% 0 13% 0 23% + 3% - 7% + 

Boekhouders/secretaresse 75% 0 14% - 28% + 6% 0 9% 0 

Verzekeringsagent 53% - 25% ++ 22%   15% ++ 17%   

Assistent-accountant 46% 0 18% 0 25% 0 4% 0 8% ++ 

Accountant 28% + 14% + 23% 0 2%   7% - 

Bron: ROA (2014) 

Tabel 8 beschrijft het opleidingsniveau naar ROA-beroepsgroep.  

 

Tabel 8: Beroepsgroep naar opleidingsniveau, sector Financiële dienstverlening, 2014 

In % BO/vmbo/mbo1 havo/vwo/mbo hbo wo 

Commercieel employé (middelbaar) 13% 48% 28% 10% 

Commercieel medewerker (hoger) 8% 28% 45% 19% 

Boekhouder/secretaresse 5% 75% 15% 5% 

Verzekeringsagent 15% 59% 17% 8% 

Assistent-accountant 3% 20% 59% 17% 

Accountant 1% 15% 38% 46% 

Bron: ROA (2014) 

Het aandeel werknemers zonder startkwalificatie is (zeer) laag. Toch beschikt bijna 15 procent van de 

commercieel employees of verzekeringsagenten niet over (minimaal) mbo-diploma op niveau 2. Meer dan 
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een kwart van de werknemers is hoger of wetenschappelijk opgeleid. Daarmee is het opleidingsniveau op 

mbo (of havo/vwo) dominant in deze sector. 

 

Als het beroepsniveau van werknemers in de financiële dienstverlening wordt vergeleken met dat in alle 

sectoren van de Nederlandse economie, valt op dat het beroepsniveau hoger ligt. Dat wordt duidelijk uit 

tabel 9. Elementaire beroepen (waarvoor geen opleiding is vereist) komen niet voor in de financiële 

sector. Lagere beroepen maken in de sector Financiële dienstverlening 10 procent van de 

werkgelegenheid uit tegenover 23 procent in andere sectoren. En spiegelbeeldig zijn hogere en 

wetenschappelijke beroepen bij financiële instellingen rijker vertegenwoordigd.  

 

Tabel 9: Werkgelegenheid naar beroepsniveau, sector Financiële  dienstverlening, 2011 

Beroepsniveau Aantal 
werknemers(x 

1.000) 

In % Nederland Totaal 

Elementaire beroepen x 0% 7% 

Lagere beroepen 23 10% 23% 

Middelbare beroepen 98 42% 39% 

Hogere beroepen 87 37% 22% 

Wetenschappelijke beroepen 24 10% 9% 

Onbekend 4 2% 0% 

Totaal 236 100%  100% 

Bron: CBS (2013) 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar branche en geslacht  

Verreweg de meeste werkzame personen werken bij financiële instellingen (tabel 10). In 2012 waren dat 

er 136.000, 53 procent van de totale werkgelegenheid in de sector. Bij verzekeringen en pensioenfondsen 

werkten 60.000 personen en bij overige financiële dienstverlening 62.000. Dat is inclusief zelfstandigen. 

 

Relatief gezien werken de meeste vrouwen bij financiële instellingen. Hun aandeel in de werkgelegenheid 

bedraagt 47 procent tegenover ruim 40 procent in de overige financiële dienstverening. Is bij financiële 

instellingen de werkgelegenheid voor mannen en vrouwen in even grote mate gekrompen, bij de 

verzekeringen en pensioenfondsen is dat anders. Hier is de werkgelegenheid voor vrouwen tussen 2007 

en 2012 met 4 procent gegroeid. De afname van de werkgelegenheid van vrouwen in de overige 

financiële instellingen bedroeg slechts de helft van de afname van mannen (7 procent om 13 procent). 

Een en ander is weergegeven in tabel 11. 

 

Tabel 10: Werkzame personen in de sector Financiële dienstverlening naar branche en geslacht, 2007-2012 

X 1.000 2007 2009 2011 2012 
Mutatie 

2007-
2012 

Financiële instellingen           

Mannen 85 81 75 73 -14% 

Vrouwen 74 73 65 63 -15% 

%Vrouwen 47% 47% 46% 46%   

Verzekeringen en 
pensioenfondsen 

          

Mannen 35 34 35 34 -3% 

Vrouwen 25 25 26 26 4% 

%Vrouwen 42% 42% 43% 43%   

Overige financiële dienstverlening           

Mannen 40 38 37 62 -13% 

Vrouwen 29 28 27 35 -7% 

%Vrouwen 42% 42% 42% 44%   

Bron: CBS (2014), Arbeidsrekeningen 2014  

Nederlandse CFO’s minder positief over doorgroeikansen vrouwen in financiële sector 

Uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat de helft van de ondervraagde CFO’s meer doorgroeimogelijkheden ziet voor 
vrouwen in financiële functies in vergelijking met tien jaar geleden. Daarentegen geeft 44% aan dat zij geen verandering 
met tien jaar geleden zien en zegt 6% zelfs dat de kansen zijn afgenomen. Opvallend is dat CFO’s in Nederland minder 
positief zijn in vergelijking met andere landen. Zowel in Zwitserland, Oostenrijk als Duitsland zijn de CFO’s positief over 
de positie van vrouwen. Zo geeft 69% van de Zwitserse CFO’s aan meer groeikansen te zien voor vrouwen in vergelijking 
met tien jaar geleden. In Oostenrijk is dit 61% en Duitsland 60%. In Azië, Zuid-Amerika en Oceanië ligt dit percentage 
nog hoger (75% tot 80%). 
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“Het verschil tussen Nederland en de andere landen is opvallend. Maar ook de verschillende meningen van de 
Nederlandse CFO’s laten zien dat er nog steeds werk aan de winkel is om de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen 
te verkleinen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat doorgroeimogelijkheden afhankelijk zijn van de kennis die iemand 
bezit, of het nu om een man of een vrouw gaat” zegt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. 

Bron: www.HI-Re.nl (2014) 

 

1.2. Vacatures in de sector Financiële dienstverlening 

1.2.1. Kwantitatief beeld 

 

Niet alleen de werkgelegenheid is gekrompen door toedoen van de economische crisis. Dit geldt nog 

sterker voor het aantal ontstane vacatures. Tabel 11 geeft dit weer. Waren er in het topjaar 2007 nog 

62.000 vacatures, in 2013 was dit aantal afgenomen tot 19.000. Een daling met maar liefst 69 procent. 

 

Tabel 11: Ontstane vacatures Financiële dienstverlening, 2017-2013 

X 1.000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
Mutatie 
2005-
2013 

Aantal vacatures 31 62 29 21 25 20 19 -60% 

Aandeel Financieel in totaal vacatures 3,6% 5,5% 3,9% 2,8% 3,3% 3,0% 3,2%   

Bron: UWV (2013), Arbeidsmarktprognose 2014-2015 

Dat de financiële dienstverlening veel sterker wordt beïnvloed door conjuncturele schommelingen dan 

andere sectoren wordt ook zichtbaar in figuur 2. Vertrekkend vanuit 2005 (2005=100) ligt de piek voor 

de financiële dienstverlening in 2007 veel hoger en is de daling van het aantal vacatures veel groter dan 

in andere sectoren. In de crisisjaren 2010-2012 is de daling ten opzichte van 2005 in de sector Financiële 

dienstverlening sterker dan voor Nederland als geheel. In 2014 kruipen de beide lijnen weer naar elkaar 

toe. 

 

Figuur 2: Ontwikkeling aantal vacatures sector Financiële dienstverlening (2005=100) 

 
Bron: UWV (2013), Arbeidsmarktprognose 2013-2014 - Met een doorkijk naar 2018 

De meeste vacatures zijn ontstaan voor de beroepsgroep bankemployée (tabel 12). Dat waren er in 2013 

nog 1.150. De grootste krimp doet zich voor bij vacatures voor de beroepsgroepen acquisiteurs (-40%), 

kredietadviseurs (-49%), en commercieel-administratief medewerkers (-38%). Daarentegen kennen de 

ICT-beroepen in de sector juist een groei van het aantal vacatures.  
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Tabel 12: Ontstane vacatures naar beroep, sector Financiële dienstverlening, 2011-2013 

Top 10 Beroepen met veel vacatures sector Financiële 
dienstverlening 

2011 2012 2013 
Mutatie 

2012-
2013 

bank-, spaarbankemployé (geen balie-, loketwerk); bank-, 
wisselkassier, marketingassistent(M) 

1.487 1.522 1.150 -23% 

acquisiteurs van zakelijke diensten (geen advertenties, 
reclame, verzekeringen) (M) 

1.833 1.707 1.093 -40% 

informatie-, systeemanalist, systeemontwerper, -
programmeur; programmeur (wetenschappelijke 

toepassingen; administratief; hoger) (H) 
824 800 874 6% 

programmeur (geen systeem-, wetens-), computeroperator, 
systeembeheerder, netwerkbeheerder (middelbaar) (H) 

716 702 734 3% 

advertentie-, reclameacquisiteur; verkoper groothandel, 
productiebedrijf, zakelijke diensten(M) 

751 590 653 -13% 

beleggings-, krediet-, financieel adviseur; kredietanalist, 
kredietbeoordelaar(H) 

1.245 1.044 639 -49% 

acceptant, schadecorrespondent verzekeringen(M) 709 599 535 -25% 

commercieel-administratief medewerker verkoopafdeling(M) 841 672 523 -38% 

assistent-boekhouder, boekhouder, bedrijfskassier, 
loonadministrateur (middelbaar) (M) 

594 522 454 -24% 

administratief employé (eenvoudige repetitieve, 
administratieve werkzaamheden, lager) (L) 

487 400 382 -22% 

Bron: UWV, Jobfeed (2014) (L=lagere berepen, M=middelbare beroepen, H= hogere beroepen) 

Naar branche gezien is het aantal vacatures bij verzekeraars en pensioenfondsen met 39 procent sterker 

gedaald dan bij de banken (-30%). Relatief kennen de kredietverstrekkers en overige financiële 

intermediairs met een min van 18% de kleinste daling (tabel 13). 

 

Tabel 13: Ontstane vacatures naar branche, sector Financiële dienstverlening, 2011-2013 

  2011 2012 2013 
Mutatie 

2012-2013     

Financiële instellingen 7.429 6.852 5.196 -30% 

Banken 7.429 6.852 5.196 -30% 

Financiële holdings 5.433 5.156 4.325 -20% 

Beleggingsinstellingen 2.208 1.654 1.712 -22% 

Kredietverstrekking en overige financiële intermediairs 1.693 1.522 1.393 -18% 

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte 
sociale verzekering) 

2.679 2.304 1.638 -39% 

Overige financiële dienstverlening 5.728 4.367 4.077 -29% 

Bron: UWV, Jobfeed (2014) 

Waar het aantal vacatures tussen 2011 en 2013 gemiddeld met 30 procent kromp, blijkt uit tabel 14 dat 

er grote verschillen zijn tussen de beroepsniveaus. Zo nam het aantal vacatures voor elementaire 

beroepen met 55 procent af en die voor middelbare en hogere beroepen met een (kleine) 25 procent. Met 

name de lagere niveaus zijn door de crisis dus hard geraakt. 

 

Tabel 14: Ontstane vacatures naar beroepsniveau sector Financiële dienstverlening, 2011-2013 

  2011 2012 2013 
Mutatie 

2011-
2013  

elementaire beroepen 1.029 757 462 -55% 

lagere beroepen 2.882 2.353 2.057 -29% 

middelbare beroepen 11.338 10.022 8.488 -25% 

hogere beroepen 7.424 6.565 5.410 -27% 

wetenschappelijke beroepen 2.498 2.156 1.923 -23% 

Bron: UWV, Jobfeed (2014) 

UWV  verwacht dat het aantal vacatures in de sector Financiële dienstverlening de komende jaren weer 

licht zal stijgen. Het aantal vacatures bedraagt voor de periode 2015-2019 gemiddeld 27.000 per jaar. 

Dat is echter nog niet de helft van het aantal vacatures in het topjaar 2007, toen er nog 60.000 vacatures 

konden worden geteld. Tabel 15 biedt het overzicht. 
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Tabel 15: Prognose ontstane vacatures Financiële dienstverlening (x 1.000), periode 2014-2019 

X 1.000 2014 
2015-19 

(gemiddeld p.j.) 
Mutatie  

2014-2019  

Ontstane vacatures 24 27 13% 

Aandeel Financieel in totaal aantal 
vacatures 

3,4% 3,0%   

Bron: UWV (2014), Arbeidsmarktprognose 2014-2015 

1.2.2. Vacatures voor mbo-gediplomeerde schoolverlaters 

 

Kenniscentrum ECABO doet onderzoek onder leerbedrijven naar de arbeidsmarktperspectieven voor mbo-

gediplomeerde schoolverlaters van de financieel-administratieve opleidingen. Op basis van dit onderzoek 

is een beeld te schetsen van de mate waarin werkgevers vinden dat vacatures geschikt zijn voor 

gediplomeerde schoolverlaters. Figuur 3 en figuur 4 maken dit duidelijk. De gegevens zijn gebaseerd op 

een enquête onder bedrijven. Uit figuur 3 blijkt dan dat werkgevers van mening zijn dat een kleine 

meerderheid van de vacatures voor commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen geschikt is 

voor recent mbo-gediplomeerden. Figuur 4 richt zich op alle financieel-administratieve beroepen op mbo-

niveau, binnen en ook buiten de sector Financiële dienstverlening. De mate waarin werkgevers vacatures 

geschikt vinden voor recent gediplomeerde schoolverlaters, verschilt per kwalificatie. Zijn 3 van de 4 

vacatures voor bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2) geschikt voor schoolverlaters, voor 

bedrijfsadministrateurs (niveau 4) is dat 58 procent. Met name op niveau 4 geldt, dat werkgevers relatief 

vaak de voorkeur geven aan werknemers met werkervaring. 

 

Figuur 3: Mate waarin werkgevers vacatures voor commercieel medewerkers bank- en verzekeringswezen 

geschikt vinden voor recent gediplomeerde schoolverlaters 
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Bron: ECABO, Jobfeed, Panteia, bewerking Etil, 2014 

Figuur 4: Mate waarin werkgevers vacatures voor financieel-administratief medewerkers geschikt vinden 

voor recent gediplomeerde schoolverlaters 
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Bron: ECABO, Jobfeed, Panteia, bewerking Etil, 2014 
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2.1. Economische trends 

2.1.1. Branches onder druk… 

Door de fusiegolf van eind jaren negentig telt Nederland nog een handvol grote banken. Daarnaast zijn 

zo’n honderd instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De bankenwereld is 

sterk internationaal gericht. Een belangrijke ontwikkeling is het internetbankieren, waardoor een 

uitgebreid kantorennetwerk niet langer nodig is. Kleine kantoren ‘op de hoek’ maken plaats voor 

‘bankshops’ met een serviceafdeling. 

 

Ook de Nederlandse verzekeringsmarkt heeft een sterk internationaal karakter. Een kwart van het 

premie-inkomen komt uit het buitenland of van bijkantoren van buitenlandse ondernemingen. Ook in het 

verzekeringswezen heeft een kleine groep grote bedrijven het gros van het marktaandeel in handen. De 

concurrentie is fors. Een duidelijke trend is de groeiende verkoop via internet.   

 

Banken en verzekeraars laten bank-verzekeringsmodel los 

Een algemene trend is dat banken en verzekeraars op strategisch niveau vaker los van elkaar gaan opereren. Zij laten 
daarmee het zogenaamde ‘bank-verzekeringsmodel’ los. Aangenomen wordt dat de scheiding tussen bankieren en 

verzekeren op strategisch niveau weinig tot geen gevolgen zal hebben voor de distributie van financiële producten.  

Bron: CBS (2013) 

 

De branche van intermediaire dienstverleners vertegenwoordigt in Nederland een fijnmazig netwerk van 

kleine en grote advieskantoren. Het adviesdomein van deze kantoren breidt zich uit, maar concentreert 

zich op verzekeringen, hypotheken, pensioenen en steeds vaker ook geldzaken. In Nederland zijn 

ongeveer 5.500 intermediaire kantoren actief, waarvan zo’n 1.250 aangesloten bij de branchevereniging 

Adfiz. Het marktaandeel van het intermediair in de distributie van verzekeringen stijgt en is nu ongeveer 

50%.   

 

Financiële instellingen presteerden in 2012 slechter dan in 2011. Banken sloten het jaar af met een lagere 

winst, onder andere door verslechterde resultaten van dochterondernemingen en overige deelnemingen 

in het buitenland, en invoering van de bankenbelasting. Daarnaast is de bancaire kredietverlening in 2012 

afgenomen. Ook de winst van de overige financiële instellingen daalde fors. Bij verzekeraars nam de winst 

wel toe. Tevens hadden de koersen van aandelen en obligaties een positief effect op de 

beleggingsportefeuille van zowel verzekeraars als pensioenfondsen. In 2013 tekent zich enig herstel af. 

Dat komt voort uit het economisch klimaat, dat langzaam verbetert, terwijl ook de kostenreducties hun 

financiële vruchten afwerpen.  

 

2.1.2. …Maar belang financiële instellingen ondanks crisis gestegen 

 

Het belang van financiële instellingen in de economie kan worden aangeduid met het aandeel van de 

bruto toegevoegde waarde in het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel steeg van ruim 6 procent 

in 2006 naar meer dan 8 procent in 2012 (figuur 5). Het gemiddelde aandeel van de sector binnen de 

Europese Unie bleef in deze periode stabiel op ruim 5 procent. Wat bij de stijging van het belang van de 

Nederlandse financiële instellingen uiteraard meespeelt, is het wegzakken van andere sectoren zoals de 

horeca en bouwnijverheid. Hier staat tegenover dat het volume van de toegevoegde waarde van de 

financiële instellingen tussen 2006 en 2012 ook in absolute zin is gegroeid, zoals figuur 5 duidelijk maakt. 

In diezelfde periode kromp het belang van bijvoorbeeld de bouw en horeca met meer dan 10 procent. In 

vergelijking met het gemiddelde voor de EU27 is het belang van de financiële sector voor de Nederlandse 

economie veel groter. En waar in de EU27 het belang na 2009 wat wegzakte, laat de Nederlandse 

financiële sector nog steeds een groei van het belang zien. 
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Figuur 5: Het aandeel van de sector Financiële dienstverlening in de economie, Nederland en EU27,  

2006-2012 

 
Bron: CBS (2013), De Nederlandse economie 2012 

Bankgeheim 

In 2011 was het aandeel van de sector Financiële dienstverlening in slechts vier andere EU-landen hoger dan in 
Nederland, met Luxemburg als koploper. Een verklaring voor de uitzonderlijke positie van Luxemburg is het 
‘bankgeheim’. Een bank uit een land met een bank- geheim hoeft geen informatie te delen met derden, inclusief 
belastingdiensten en buitenlandse overheden, tenzij de rechtbank hier toestemming voor heeft gegeven. Hierdoor 
kunnen mensen anoniem sparen in het buitenland en zo vermogensbelasting ontlopen. Vanwege het bankgeheim 
hebben Luxemburgse banken veel vermogen uit het buitenland kunnen aantrekken en kon een grote financiële sector 
ontstaan. Andere Europese landen met een bankgeheim zijn Zwitserland en Oostenrijk. De landen staan allemaal wel 

onder internationale druk om hun bank- geheim op te heffen. 

Bron: CBS (2013) 

 

Het belang van banken in de Nederlandse economie nam toe van bijna 3 procent in 2006 naar ruim 

4 procent in 2012. Het belang van verzekeraars nam echter af van 2 procent naar ruim 1 procent. Bij de 

overige financiële instellingen (beleggingsinstellingen, assurantietussenpersonen, waarborgfondsen en 

bijzondere financiële instellingen) nam het belang toe van ruim 1 procent naar 2 procent. Het belang van 

pensioenfondsen nam af van 0,3 procent naar 0,2 procent.  

 

2.1.3. Banken en verzekeraars stellen belang klant meer centraal 

De tien grote banken en verzekeraars stellen het belang van de klant meer centraal, zo stelt de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) op zijn website. In 2012 scoorden grote banken en verzekeraars gemiddeld een 

3,3 op de vijfpuntschaal van het Klantbelang Dashboard. De AFM meet hiermee vanaf 2010 in welke 

mate de banken en verzekeraars de belofte om het belang van de klant centraal te stellen waarmaken. 

De klantwaardering was in 2011 nog 3,0, in 2010 was dat 2,7. 

 
 

De AFM constateert dat de grote banken en verzekeraars gestaag vooruitgang boeken, maar ook dat zij 

worstelen met de uitdagingen die daarbij horen. De maatschappij is terecht kritisch. Dit betekent dat het 

realiseren van verbeteringen in producten en diensten alleen niet voldoende is. Banken en verzekeraars 

hebben ook een uitdaging om beter inzichtelijk te maken wat wel en niet goed gaat en hun stakeholders 

te betrekken in een dialoog hierover. 
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Een aantal veranderingen is goed zichtbaar, bijvoorbeeld de verbeterde kwaliteit en begrijpelijkheid van 

de verstrekte informatie en de vereenvoudiging van het assortiment spaarproducten. Dat klachten bij veel 

banken en verzekeraars beter worden behandeld, ervaart alleen de indiener van de klacht zelf.  

Onderstaande figuur 6 geeft de ontwikkelingen weer op de punten die in de AFM in het dashboard heeft 

beoordeeld. 

 

 Figuur 6: Dashboard klantbelang  

 
Bron: AFM (2013) 

2.1.4. Toekomstgericht bankieren3 

De banken hebben een maatschappelijk statuut opgesteld, de bestaande Code Banken vernieuwd en 

komen met gedragsregels voor alle medewerkers. Het functioneren van banken is een belangrijk 

onderwerp van de maatschappelijke discussie. Het is zaak te voorkomen dat in de toekomst 

overheidsingrijpen nodig is om de continuïteit van banken en het financiële systeem te garanderen.  

 

Maatschappelijke kernfunctie 

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 wordt op vele niveaus, door wetgevers, 

toezichthouders, én banken zelf, hard gewerkt aan een stabieler en minder risicovol financieel systeem. 

De maatschappelijke kernfunctie van banken, het aantrekken van spaargelden en het uitzetten daarvan in 

de (reële) economie via beleggingen en leningen aan consumenten en bedrijven, is daarbij leidend. 

 

Dialoog 

Banken zijn onderdeel van de samenleving en willen het gesprek over de rol van banken dan ook voeren, 

met hun klanten en met iedereen die zich betrokken voelt bij het streven naar een stabiele, dienstbare en 

betrouwbare sector. Juist in die dialoog met samenleving is er nog veel te winnen. 

 

Maatschappelijk statuut 

De Commissie Structuur Nederlandse Banken (‘commissie-Wijffels’) heeft in haar rapport (2013) 

belangrijke bouwstenen gelegd voor een verdere versteviging van Nederlandse banken. De commissie 

heeft in het rapport veel aandacht voor de stabiliteit van de sector en het belang van concurrentie en 

diversiteit in het Nederlandse bankwezen. De commissie riep banken ook op om in een maatschappelijk 

statuut vast te leggen welke rol zij in de samenleving willen spelen. Deze handschoen pakken de 

Nederlandse banken graag op.  

 

Aanspreekbaar 

Met de introductie van een maatschappelijk statuut, actualisering van de Code Banken en de invoering 

van een bankierseed (met daaraan verbonden gedragsregels en tuchtsysteem) willen banken tot 

uitdrukking brengen waar zij voor staan en waar banken op aanspreekbaar willen zijn in het lopende 

proces van vernieuwing; als individuele bank en als sector midden in de samenleving. 

 

 

                                                 
3 Bron: NVB, 10 april 2013 

http://www.nvb.nl/nieuws/2013/1982/commissie-wijffels-doet-belangrijke-aanbevelingen-voor-stabiliteit-en-dienstbaarheid-bankensector.html
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2.1.5. Trends in de verzekeringsbranche4 

 

Baken Adviesgroep benoemt enkele belangrijke trends voor de verzekeringsmarkt.  

 

Toenemende prijsconcurrentie op adviestarieven 

De prijsconcurrentie op adviestarieven neemt toe. Als gevolg van de inwerkingtreding van het 

provisieverbod worden er voor alle complexe producten losse tarieven gerekend worden aan 

consumenten voor advies. Deze tarieven staan direct na de inwerkingtreding van het verbod onder druk. 

Onafhankelijke tussenpersonen concurreren op de tarieven met banken en verzekeraars en de banken 

hebben inmiddels al scherpe tarieven voor hypotheekadviezen in de markt gezet.  

 
Datagedreven besluitvorming wordt steeds belangrijker  

Meten is weten. De consument gebruikt steeds meer informatie om tot een keuze te komen en er is 

steeds meer informatie beschikbaar over het keuze(bepalende) gedrag van consumenten. Zowel in de 

markt als in de eigen systemen van bedrijven. Het gebruik van deze data wordt dan ook steeds 

belangrijker. Door data goed te analyseren en te gebruiken kunnen verzekeraars op een onderscheidende 

manier betere maatwerkproposities leveren en sturen op de meest waardevolle klanten.  

 

Belang internet blijft toenemen 

Het aantal vergelijkingssites en het gebruik ervan blijft toenemen. Een voorbeeld is OTOdirect.nl, een 

vergelijkingssite voor autoverzekeringen, die nettotarieven vergelijkt.  Een ander voorbeeld is 

http://www.adviestariefvergelijker.nl, een vergelijkingssite voor adviestarieven voor producten die onder 

het provisieverbod vallen. De omzet van Independer, de grootste vergelijkingssite voor verzekeringen is in 

2012 gestegen met 42%. Ook traditionele intermediairverzekeraars zoals Nationale-Nederlanden, Delta 

Lloyd en Aegon bieden steeds meer mogelijkheden om online risico’s in te schatten en verzekeringen te 

sluiten. Consumenten zijn steeds meer “self-directed” en zoeken eerst zelf naar informatie op internet 

alvorens verder actie te ondernemen. Social media spelen hier een belangrijke rol bij de 

informatieverzameling door consumenten op internet. 

 

Smartphone en tablet worden steeds belangrijker 

Halverwege 2012 was het  gebruik van de smartphone gestegen tot 58% ten opzichte van 42% een jaar 

ervoor. Begin 2010 had nog slechts 22% van de Nederlanders een smartphone. Tweederde van de 

smartphone-gebruikers gaat niet zonder telefoon de deur uit. Meer dan de helft gebuikt het voor 

productinformatie. Relatief gebruiken jongeren meer een smartphone en ouderen meer een tablet. 

Ongeveer 23% van de Nederlanders had medio 2012 een tablet, een verdubbeling ten opzichte van 

2011. 

 

Alle grote banken en verzekeraars hebben inmiddels een app, waarmee een bankrekening beheerd kan 

worden. Sinds eind 2011 is er ook een autoschade-app (Mobielschademelden.nl), ontwikkeld door het 

Verbond van Verzekeraars. Inmiddels zijn er ongeveer 50.000 downloads van de app. Per maand zijn er 

zo ongeveer 250 tot 300 schademeldingen en hierin is een stijgende lijn te zien. 

 

2.1.6. Trends en ontwikkelingen in financieel-administratieve beroepen5 

 

De economische crisis houdt nog steeds aan. Vanwege (internationale) concurrentie moeten bedrijven 

scherp letten op de kosten. Financiële administratie is een ondersteunend proces binnen bedrijven en 

instellingen en is daarom een kostenpost. Organisaties besparen op de omvang van de financiële 

administraties en salarisadministraties, vooral door verdergaande automatisering maar ook door 

centralisatie en uitbesteding. Deze ontwikkelingen leiden er mede toe, dat werkzoekenden in de lagere en 

zelfs hogere financieel-administratieve functies moeilijker een nieuwe baan kunnen vinden. 

Hieronder wordt een aantal bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen beschreven die van invloed 

zijn op financieel-administratieve beroepen. 

 

Digitalisering 

E-facturering is zowel in het grootbedrijf als in het midden- en kleinbedrijf steeds normaler. Bedrijven 

integreren en automatiseren informatiesystemen van verschillende afdelingen steeds verder. Hierdoor 

voeren medewerkers handmatig steeds minder standaardmutaties in en scannen ze de overgebleven 

invoer zo veel als mogelijk. In de salarisadministratie worden door batch- en jaarverwerking en door 

digitale loonstroken standaardhandelingen voor medewerkers bespaard. De verdere invoering van 

digitalisering verschilt per bedrijfstak, bedrijfsgrootte en per regio. Vooral bij kleinere bedrijven en 

instellingen en bij kleinere administratiekantoren verloopt de invoering van digitalisering langzamer. Meer 

                                                 
4 Bron: Baken Adviesgroep (2013), www.bakenadviesgroep.nl 

 
5 Bron: www.ecabo.nl 

 

http://www.adviestariefvergelijker.nl/
http://www.bakenadviesgroep.nl/
http://www.ecabo.nl/
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informatie over de invloed van digitalisering en aanbevelingen hierover voor het beroepsonderwijs is te 
vinden in de infographic  Digitalisering in de financieel-administratieve beroepen op www.ECABO.nl. 

 

Sneller beschikken over managementinformatie 

Door onzekere omstandigheden in de markten willen bedrijven steeds sneller beschikken over 

managementinformatie. Met name het inschatten van risico’s en het vaststellen van de liquiditeit hebben 

prioriteit bij financiële administraties en bij accountants- en administratiekantoren. 

 

Financial shared service centers 

Steeds meer grote (internationale) bedrijven en overheidsinstellingen concentreren de financiële en 

salarisadministraties van afdelingen en businessunits op één locatie, bijvoorbeeld in financial shared 

service centers. Deze kunnen ook in landen zoals India of Polen gesitueerd zijn. 

 

Uitbesteding 

Bedrijven en instellingen besteden de financiële en/of salarisadministratie steeds vaker gedeeltelijk of 

geheel uit aan een accountants- of administratiekantoor of een gespecialiseerde salarisverwerker. Het 

bedrijf legt zich toe op de kernactiviteiten en koopt de noodzakelijke kennis en kunde in. 

 

Het dienstenpakket voor accountants-en administratiekantoren verandert 

Een deel van de bedrijven gaat weer zelf de standaardmutaties doen in de boekhouding of in de 

salarisadministratie, omdat dat voor hen voordeliger is dan uitbesteden aan accountants- en 

administratiekantoren. Via bijvoorbeeld application service providers (ASP) kunnen de accountants op 

afstand meekijken in de boekhouding van de bedrijven en correcties voorstellen. 

 

De accountant, de belastingadviseur en de gespecialiseerde salarisverwerker moet daarmee meer 

toegevoegde waarde bieden. Naast de periodeafsluitingen en fiscale handelingen neemt het belang van 

controle en begeleiding toe. De juistheid van de informatie en de toetsing aan wet- en regelgeving is 

cruciaal. Door de invoering van Horizontaal Toezicht neemt een deel van de accountants- en 

administratiekantoren controles over van de Belastingdienst. 

 

2.2. Arbeidsmarkttrends  

2.2.1. Verslag van de paritaire sectortafel Financiële dienstverlening 

In een brainstorm- en netwerksessie hebben 20 deskundigen uit de verschillende segmenten van de 

sector Financiële dienstverlening zich gebogen over de vraag welke ontwikkelingen op het terrein van 

arbeidsmarkt en onderwijs gaande zijn. Ook is een vertaling gemaakt van de economische en 

technologische ontwikkelingen naar de uitdagingen die de sector te wachten staan.  

 
Daarbij stonden de volgende vragen centraal: 

 Welke implicaties hebben deze ontwikkelingen op de factor arbeid?  

 Welke beleidsimplicaties hebben deze trends? 

 Welke kansen en mogelijkheden bieden deze trends? 

De bevindingen van de deskundigen zijn in deze paragraaf verwerkt. In bijlage 2 treft u een volledig 

overzicht van de paritaire sectortafel Financiële dienstverlening aan. Deze bijlage bevat het verslag en de  

deelnemerslijst. 

 

Financieel specialist heeft weer keuze op de arbeidsmarkt  

Bedrijven zijn na jaren weer voorzichtig op zoek naar ervaren financieel experts zoals business controllers en financieel 
directeuren. De financieel experts zelf blijven echter liever zitten waar ze zitten. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en 
ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt eerste helft 2013’ van Erik Kolthof, competence director Finance & ICT bij 
Yacht. In de eerste helft van 2013 is de vraag naar hoger opgeleide financieel specialisten met 1,4 procent gegroeid ten 
opzichte van de tweede helft 2012. Het herstel tekent zich over de hele linie af met uitzondering van financieel 
administratieve functies zoals administrateur. Zij betalen de tol voor verdergaande automatisering en de efficiëntere 
processen in bijvoorbeeld shared service centers. De financieel administratieve functies, zoals financieel administratief 
medewerker en administrateur, laten krimp zien van respectievelijk 6 en 14 procent. Deze ‘productiefuncties’ lijden onder 
verdergaande procesverbetering, automatisering en offshoring naar lagelonenlanden. Financieel specialisten zijn relatief 
honkvast blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey van mei 2013. Slechts 7 procent is actief op zoek zijn naar een 
nieuwe functie. Maar liefst 66 procent staat alleen open voor een nieuwe uitdaging als ze worden benaderd. 27 procent 
staat in het geheel niet open voor andere functies. De rekenmeesters willen een goed salaris verdienen, en een vast 
contract. 60 procent neemt alleen een nieuwe baan aan als hij er niet extra voor hoeft te reizen en dat kan sowieso maar 

beter niet meer dan 45 minuten zijn. 

Bron: PW De Gids 28 juni 2013 

 

 

http://www.ecabo.nl/sites/default/files/infographics/Infographic%20onderzoek%20digitalisering%20ECABO.pdf
http://www.ecabo.nl/
http://pwdegids.nl/artikel/bedrijven-gaan-weer-financiele-medewerkers-werven/
http://pwdegids.nl/artikel/verplaatsen-kernactiviteiten-positief-voor-bedrijfsprestaties/
http://pwdegids.nl/artikel/werknemer-durft-geen-salarisverhoging-te-vragen/
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2.2.2. Verandering in beroepen en beroepspraktijk6 

 

In hoofdstuk 1 hebben we laten zien, wat er zoal verandert in de samenstelling van het 

werknemersbestand in de sector Financiële dienstverlening. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de vraag, wat 

verandert in de samenstelling van de instroom (nieuwe werknemers) en uitstroom. Hier zoomen we met 

name in op de vraag, wat verandert in beroepen en gevraagde competenties. De beschreven trends zijn 

gebaseerd op de uitkomsten van de paritaire sectortafel enerzijds en op ECABO anderzijds. 

 

Nieuwe rol en vaardigheden 

Veel handelingen en verwerkingsstappen in de administratie zijn geautomatiseerd en ‘onzichtbaar’ 

geworden. Medewerkers registreren en rapporteren nog veel, maar steeds vaker moeten ze controleren, 

bijzondere gevallen oplossen, vooruitkijken en meedenken over de financiële situatie. Ze moeten vaker 

rapporteren dan in het verleden. Dat vraagt meer vakmatig inzicht en communicatieve vaardigheden van 

het financieel-administratief personeel. 

 

De nadruk in het werk van de assistent-accountant komt meer te liggen op controleren, corrigeren, 

eenvoudig (fiscaal) advies en het beantwoorden van vragen van klanten. De (junior) assistent-accountant 

heeft daarvoor meer kennis van en inzicht in boekhouden en (fiscale) wet- en regelgeving nodig. 

Daarnaast krijgen assistent-accountants meer contact met opdrachtgevers en klanten. Het belang van 

goede commerciële en communicatieve vaardigheden neemt toe. Dat maakt het werk ook gevarieerder 

en uitdagender. 

 

Het accent in het werk van de salarisadministrateur verschuift ook van het verwerken naar het 

controleren en adviseren. Steeds minder bedrijven doen zelf nog de verloning, daardoor werkt een groot 

deel van de salarisadministrateurs bij accountantskantoren of bij gespecialiseerde salarisverwerkers. 

Hierdoor wordt er van hen een meer klantgerichte instelling verwacht. 

 

Leven lang leren 

De regeldruk en wijzigingen in administratieve richtlijnen, fiscale en Arbo-wetgeving, sociale regelingen en 

CAO’s maken de werkzaamheden complex. Medewerkers moeten vakliteratuur bijhouden en zich 

regelmatig scholen in actuele vakkennis en vaardigheden. 

 

Verdwijnen van lager opgeleiden uit het beroep 

Door het automatiseren van standaard- en handmatige handelingen in de financiële administratie komen 

eenvoudige boekhoudkundige activiteiten minder voor. Met name standaardboekingen voor verkoop- en 

banktransacties zijn steeds vaker volledig geautomatiseerd. Dit zet het perspectief op werk onder druk, 

met name voor de lager opgeleiden in de financieel-administratieve beroepen. Daarbij speelt ook 

verdringing door middelbaar opgeleiden een rol. Bij kleinere bedrijven, instellingen en 

administratiekantoren zijn er meer kansen op werk voor middelbaar opgeleiden, omdat de 

digitaliseringsgraad daar nog lager is dan bij grotere bedrijven en instellingen. 

 

Andere eisen (toekomstige) adviseurs.  

Er is een scherpere controle op het handelen van adviseurs en instellingen in het belang van de klant. 

Door nieuwe deskundigheidseisen wordt de functie zwaarder. Adviseurs moeten hun klanten kunnen 

adviseren over de volle breedte van het productenpakket. Bij werving en selectie van (nieuw) personeel 

blijft bovendien de commerciële instelling van de medewerkers belangrijk. 

 

Onzekere markt 

Vanwege de onzekere markt heeft het berekenen van risico’s en het vaststellen van de liquiditeit 

(managementinformatie) prioriteit. Dergelijke rapportages moeten vaker worden opgesteld, hetgeen 

upgrading in de beroepspraktijk betekent. Het oplossen van bijzondere gevallen, vooruitkijken en 

meedenken over de financiële situatie vereist vaak specialistische kennis en een hoger denk- en 

werkniveau. Ook neemt het belang van goede communicatieve vaardigheden toe (adviesrol). 

 
Nieuwe kansen 

Er is sprake van toename van het gevraagde opleidingsniveau o.a. vanwege bovenstaande 

ontwikkelingen. Het werk wordt gevarieerder en uitdagender. Doorleren vergroot doorgaans de kans op 

een op passende baan. Dit heeft consequenties voor het functiegebouw. Aan de onderkant verdwijnen 

banen (tot en met mbo3), terwijl er  een grotere behoefte op niveau mbo4, hbo en hoger ontstaat. 

Kortom er treedt ook verdringing op. Door de bank genomen verdwijnt er werkgelegenheid. De snelle 

technologische ontwikkeling biedt ook kansen: voorbeelden zijn de opkomst van ‘big data’, social media, 

(bijv. de analyse van  tweets). Daarmee komt er extra werkgelegenheid voor ‘datalezers’ en ‘data-

analyseerders’ ook op MBO-niveau. In die analyse staat het analyseren van klantwensen en vooral ook 

                                                 
6 Deze paragraaf is mede gebaseerd op de website van ECABO. 
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klantgedrag centraal. Hoewel deze ‘nieuwe werkgelegenheid’ het verdwijnen van de ‘oude 

werkgelegenheid’  niet volledig compenseert, liggen hier kansen.  

 
Shared services en uitbesteding 

Financiële administratie is een ondersteunend proces waarop graag wordt bezuinigd (bijvoorbeeld door 

middel van efficiencyslagen). Financiële en salarisadministraties worden geconcentreerd op één locatie of 

verplaatst naar lage lonenlanden (bijv. Financial shared service centers). Hierdoor krimpt de 

werkgelegenheid. 

 

De administratie wordt (gedeeltelijk) ook uitbesteed aan een gespecialiseerd accountants- of 

administratiekantoor. Bedrijven en instellingen concentreren zich op hun kerntaken en additionele kennis 

en kunde wordt extern ingekocht. Aan de andere kant doen sommige bedrijven vaker zelf hun 

standaardboekingen omdat dit voordeliger is dan uitbesteding. Accountants kunnen dan wel op afstand 

meekijken (ASP). De accountant, belastingadviseur en gespecialiseerde salarisverwerker moet meer 

toegevoegde waarde bieden en specialistische kennis bezitten; ook neemt de noodzaak van commerciële 

vaardigheden toe.  

 

Aandeel flexibel groeit 

Het aandeel flexibel groeit naar zo ‘n 20%. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ZZP’ers, 

ook op hogere functies zoals projectmanagement en ICT. ZZP’ers worden ook ingezet om gaten te 

dichten. Met de stijging van het werkniveau nemen zij op een aantal plaatsen de plek in die 

uitzendkrachten hadden. Er wordt ook in toenemende mate gewerkt met (interne) 

detacheringsconstructies. Deze ontwikkelingen zijn zowel gaande bij banken gaande als bij verzekeraars. 

 

Wet Financieel Toezicht (Wft) 

Op 1 januari 2006 trad de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking en is per 1 januari 2007 

vervangen door de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor de beroepen in de financiële sector waarbij 

advisering van consumenten centraal staat, is nu een nieuw diploma vereist. In dat diploma worden 

modules opgenomen voor de diverse productgroepen. Per 1 januari 2014 gelden nieuwe regels voor het 

onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet financieel toezicht (Regeling eindtermen en toetstermen 

examens financiële dienstverlening Wft). Die regels hebben gevolgen voor iedereen die (ook) in de 

toekomst een advies- en/of bemiddelingsfunctie wil uitoefenen in de financiële dienstverlening. 

 

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) 

De minister van Financiën heeft in verband met zijn taken en bevoegdheden op het gebied van de deskundigheid het 
CDFD in het leven geroepen. Het College Deskundigheid Financiële Deskundigheid (CDFD) is belast met het toezicht op 
de exameninstituten. In de Wft is vastgelegd dat het CDFD namens de minister van Financiën beslist over het verlenen, 
onthouden en intrekken van de erkenning. 
 
Het CDFD kent een aantal taken: de Wet Financieel Toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen (bgfo) bepalen over welke diploma’s een financiële dienstverlener moet beschikken om een bepaalde 
dienst te mogen aanbieden. Het Bgfo beschrijft ook de zogenoemde eindtermen die bij ieder diploma horen. Het CDFD 
adviseert de minister van Financiën bij de vertaling van eindtermen naar meer concrete toetstermen. Op basis hiervan 
kunnen exameninstituten examens opstellen.  

 
Kennis veroudert. Er is dus regelmatig klein en groot onderhoud aan de examens nodig. Bovendien moeten Wft 
gediplomeerden via permanente educatie bijblijven. Het CDFD doet de minister voorstellen hoe dat te regelen.  
Wft-examens worden door erkende instituten afgenomen. Instituten die daartoe een verzoek indienen kunnen onder 

bepaalde voorwaarden van het CDFD een erkenning krijgen.  

Bron: www.cdfd.nl 

 

2.3. Onderwijstrends 

 

2.3.1. Opleidingsstructuur  

De opleidingsstructuur van de sector Financiële dienstverlening kan alleen maar begrepen worden vanuit 

het wervings- en selectiebeleid dat de  grote bedrijven in de sector hanteren.  Zij selecteren hun 

instromend personeel vooral op competenties als klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden, 

analytisch vermogen e.d.  Voor deze competenties wordt opgeleid in veel afstudeerrichtingen op mbo-, 

hbo- en wo-niveau.  

 

Dit betekent dat het scholingstraject voor de functie-eisen na de intiële opleiding veelal incompany en on 

the job plaatsvindt. De meeste banken en verzekeraars hebben een eigen opleidingsafdeling, het 

opleidingsbeleid is meestal goed uitgewerkt en wordt strikt uitgevoerd. 

 

 
 

http://www.cdfd.nl/
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Kwalificaties op wo-, hbo- en mbo-niveau, instroom en uitstroom  

Diverse  universiteiten hebben programma’s waar kennis en vaardigheden worden onderwezen die 

betekenis hebben voor de sector. In de juridische  faculteiten wordt bijvoorbeeld verzekeringsrecht 

aangeboden. Economische faculteiten gaan uiteraard in op het financieringsvraagstuk van bedrijven. 

Actuariële kennis en vaardigheden wordt onderwezen bij bèta-opleidingen en econometrie. 

 

Op hbo-niveau treffen we een brede FSM (Financial Service Management) opleiding aan, die een landelijk 

vastgesteld zeer breed beroepsprofiel kent. Het aantal studenten is het laatste decennium gestegen.  

Maar de totale uitstroom dekt niet de instroombehoefte aan hbo-ers. Recent is voor de beroepsgroep 

financiële planners een door de bedrijfstak gevraagde en vastgestelde kwalificatie vernieuwd op niveau 6 

EQF (www.ffp.nl). Deze kwalificatie omschrijft de opleidings- en exameneisen voor de top van het 

particuliere segment en zelfstandig ondernemers.  

 

Bovenstaande overwegingen en inzichten gelden ook voor het mbo. Hier is recent een nieuwe 

kwalificatiestructuur vastgesteld (www.ECABO.nl), die nauw aansluit bij het nieuwe  

vakbekwaamheidsbouwwerk dat is ingevoerd op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) door het 

Ministerie van Financiën. De wet voorziet in een diplomaplicht voor adviseurs op de consumentenmarkt of 

de markt die daaraan is gerelateerd, bijvoorbeeld Collectieve Pensioenadvisering. (zie www.CDFD.nl)  

De vraag naar bijscholing is de komende jaren groot. De nieuwe vakbekwaamheidseisen van de Wet 

financieel toezicht voorzien in een bijscholingsbehoefte van ca. 40.000 tot 60.000 personen in de periode 

2014-20157. 

 

De uitstroom uit het MBO dekt niet de vraag die ECABO op grond van haar arbeidsmarktonderzoek 

vaststelt8.  

 

Aanbieders van onderwijs. 

Naast universiteiten, hogescholen en roc’s is er een groot aantal opleiders actief. NCOI en LOI bieden 

particulier bekostigde  mbo- en hbo-opleidingen aan. De markt voor bijscholing wordt bediend door een 

aantal particuliere opleiders, zoals  Dukers en Baelemans, NIBE SVV en het Financieel College. Zij zijn in 

staat snel een passend aanbod op de bijscholingsvraag in te vullen.  

  

NCOI NEEMT NIBE-SVV OVER 

NCOI Opleidingsgroep (NCOI) en de aandeelhouders van NIBE-SVV hebben overeenstemming bereikt over de overname 
van NIBE-SVV. De opleidingen en examenactiviteiten van NIBE-SVV zijn een sterke aanvulling op het erkende 
opleidingsportfolio van NCOI. De overname past uitstekend in de ingezette groeistrategie van NCOI Opleidingsgroep 
waarmee het bedrijf haar positie als marktleider op het gebied van opleidingen en trainingen voor werkend Nederland 
verder verstevigt. NIBE-SVV is veruit het belangrijkste opleidings- en kennisinstituut voor de financiële markt. Anders 
dan het reguliere onderwijs, voorziet de financiële opleider in een grote vraag naar financiële opleidingen, Wft-cursussen 
en –examens.  
 
Bovendien neemt de vraag naar HBO-geschoold personeel in het bank- en verzekeringswezen enorm toe. NIBE-SVV 
heeft daarom in NCOI een uitstekende partij gevonden om aan deze groeiende vraag concreet invulling te geven. NIBE-
SVV blijft zelfstandig opereren en NCOI zal de komende jaren verder investeren in de groei van dit sterke merk in de 
markt. 
 
Robert van Zanten, directeur NCOI Opleidingsgroep: 'NIBE-SVV heeft een uitstekende naam in de opleidingsmarkt voor 
banken en verzekeraars, zij zijn niet voor niets het kennisinstituut voor de financiële dienstverlening. Door de overname 
van NIBE-SVV kunnen wij een nog completer pakket aanbieden aan onze (corporate) klanten. Wij zien vooral de 
toegevoegde waarde in de combinatie van onze erkende opleidingen met de opleidingen en cursussen van NIBE-SVV. 
NCOI heeft de ambitie om een breed en diep palet van hoogwaardige opleidingen en examens voor financieel 
dienstverleners uit de bank- en verzekeringssector in stand te houden en waar nodig uit te breiden. Deze overname sluit 
dan ook naadloos aan bij de groeistrategie die NCOI de afgelopen jaren heeft ingezet.' 
 
Kees Beuving, Raad van Commissarissen: 'Wij hebben de keuze op NCOI laten vallen vanwege de goede naam die NCOI 
heeft op beide thuismarkten van NIBE-SVV, te weten het bank- en verzekeringswezen. NCOI is bereid en in staat 
gebleken om substantieel te investeren in de verdere opbouw en uitbouw van het kennisinstituut NIBE-SVV. De belangen 
van onze oud-cursisten zijn door alle partijen gewaarborgd doordat reeds behaalde diploma's hun waarde zullen 

behouden en de lopende opleidingen in stand gehouden worden.' 

Bron: NVB, 23 april 2014 

 

2.3.2. Deelnemers , gediplomeerden en bestemming mbo-studenten 
commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 

 

Het aantal deelnemers aan de mbo-opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 

daalt al jaren. Het aantal deelnemers bereikte het hoogtepunt in het studiejaar 2008-2009 met 4.103 

deelnemers. In het studiejaar 2013-2014 zijn dat er nog slechts 1.486. Een en ander wordt duidelijk uit 

                                                 
7 Bron: ECABO 
8 Bron: ECABO 

http://www.ffp.nl/
http://www.ecabo.nl/
http://www.cdfd.nl/
http://www.ncoi.nl/Home.html
http://www.nibesvv.nl/


 

 

Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening  24 

figuur 7. Het aantal gediplomeerden neemt eveneens af. In 2010 behaalden nog 1.426 deelnemers een 

diploma (niveau 4), in 2013 waren dat er nog slechts 464. 

 

 

Figuur 7: Ontwikkeling aantal deelnemers en diploma’s mbo-opleiding commercieel medewerker bank- en 

verzekeringswezen, vanaf 2004-2005 

 
Bron: DUO, bewerking ECABO, 2014 

Het aandeel mbo-gediplomeerden dat doorgaat naar een andere opleiding is sinds 2004 behoorlijk 

toegenomen. Bedroeg het aandeel studenten dat doorstudeert in 2004 ruim 30 procent, in 2012 is dat 

bijna 50 procent (figuur 8). De meesten van hen stromen door naar een vervolgopleiding op het hbo. 

Daarentegen gaan na 2011 veel minder mbo-4 gediplomeerden aan het werk. In 2012 was dat minder 

dan 30 procent. 

 

Figuur 8: Bestemming gediplomeerde mbo-verlaters mbo-opleiding commercieel medewerker bank- en 

verzekeringswezen,  vanaf 2004-2005 
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Bron: ECABO, 2014 

2.3.3. Deelnemers , gediplomeerden en bestemming mbo-studenten financieel-

administratief 

 
Figuur 9 laat het aantal deelnemers en gediplomeerden zien voor de financieel-administratieve mbo-

opleidingen.  

 
De figuur toont, dat het aantal deelnemers licht is gedaald van ruim 18.000 in 2006 tot ruim 16.000 in 

2013. Wel is het aantal gediplmeerden toegenomen van 4.500 in 2006 tot bijna 5.000 in 2013. Dat duidt 

op een verbetering van het onderwijsrendement voor de financieel-administratieve opleidingen. 
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Figuur 9: Ontwikkeling aantal deelnemers en gediplomeerden in de mbo-richting Financieel-administratieve 

beroepen, vanaf 2006 
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Bron: DUO, bewerking ECABO, 2014 

Van de gediplomeerden van de richting Financieel-administratieve beroepen stroomt met name op niveau 

3 een groot deel door binnen het mbo. Ruim 60 procent stroomt door binnen dezelfde richting. Op niveau 

2 stroomt 44 procent door, maar een veel kleiner percentage stroomt door binnen dezelfde richting (27 

procent). Op niveau 4 verlaat bijna iedereen het mbo (figuur 10). 

 
In 2012 ging 32 procent van de mbo-schoolverlaters met een diploma in de richting financieel-

administratieve beroepen direct aan het werk. Dit is fors minder dan in het totale mbo, waar 62 procent 

meteen een baan zocht.  

 

Daarnaast gaat een groot aantal mbo-schoolverlaters vanuit de richting financieel-administratieve 

beroepen door met studeren. In 2012 begon 26 procent aan een vervolgstudie en combineerde 21 

procent werk met een opleiding. Van alle mbo-schoolverlaters in Nederland besloot 18 procent in dat jaar 

om door te leren, en 9 procent combineerde een vervolgopleiding met werk. 

 

Figuur 10: Percentage gediplomeerden in de richting Financieel-administratieve beroepen naar mbo-niveau 

dat doorstroomt en dat uitstroomt uit het mbo, gemiddelde 2007-2012 

Bron: ECABO, 2014 
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3.1. WW-gerechtigden 

 

3.1.1. Instroom, uitstroom en lopende uitkeringen 

De ontwikkeling van het aantal WW-gerechtigden is een indicatie van de ontwikkeling van de 

arbeidsmarkt in een bepaalde sector. Gaat het niet goed met de werkgelegenheid, dan loopt het aantal 

instromers in de WW op en is de uitstroom naar werk kleiner. Gaat het weer beter met de 

werkgelegenheid, dan is het omgekeerde het geval. Tabel 17 laat de instroom in en uitstroom uit de WW 

zien. De instroom betreft dan instroom in de WW van personen die voorheen in de sector Financiële  

dienstverlening hebben gewerkt. De uitstroom betreft ex-werknemers uit de financiële sector die weer uit 

de WW stromen. Een deel daarvan gaat weer aan het werk, maar er kunnen ook andere 

uitstroomredenen zijn, bijvoorbeeld einde uitkering, pensioen, doorstroom bijstand of overlijden. 

 

Tabel 16 toont dat de instroom met 17 procent is gegroeid, waar het aantal lopende uitkeringen met 24 

procent is toegenomen en de uitstroom 15 procent meer is dan het jaar ervoor. Het feit dat de groei van 

de instroom nog iets hoger ligt dan de groei van de uitstroom zou een indicatie kunnen zijn van het feit 

dat de arbeidsmarkt voor de sector Financiële dienstverlening nog onder druk staat. Zo bedraagt de 

uitstroom naar werk nog maar 47 procent en deze is iets gedaald. Het aandeel uitstroom naar werk ligt in 

vergelijking met andere sectoren op het zelfde niveau. 

 

Tabel 16: Instroom, uitstroom en lopende WW-rechten, herkomstsector Financiële dienstverlening,  

2012-2013  

  2012 2013 Mutatie 2012-2013 

Instroom 41.856 48.861 17% 

Lopend 34.156 42.297 24% 

Uitstroom 35.538 40.704 15% 

w.v. werk 17.410 18.979 9% 

        

% werk 49% 47%   

Bron: UWV (2014) 

Voor de financiële dienstverlening zijn 3 UWV-subsectoren9 (of UWV-branches) relevant: Banken, 

Verzekeringswezen en ziekenfondsen en Zakelijke dienstverlening III. De grenzen van de UWV-

subsectoren komen niet geheel overeen met de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS die in hoofdstuk 1 

is gehanteerd. Tabel 17 toont dat de uitstroom uit de WW voor de UWV-subsector Banken twee maal zo 

hoog ligt als voor de subsector Verzekeringswezen en ziekenfondsen (14 procent om 7 procent). De 

uitstroom uit de UWV-subsector Zakelijke dienstverlening III (waar overigens ook verschillende niet-

financiële branches onder vallen) groeit met 15% het sterkst. De meeste kans op uitstroom naar werk 

hebben WW-ers uit de subsector Zakelijke dienstverlening III: 48 procent. 

 

Tabel 17: Instroom en uitstroom WW-rechten, herkomstsector Financiële dienstverlening naar branche, 

2012-2013  

  
Instroom 
  

 
Uitstroom 
  

 
Uitstroom naar 

werk 2013  
(in %) 

branche 2012 2013 Mutatie 2012 2013 Mutatie   

Banken 7.942 9.010 +13% 6.302 7.213 +14% 41% 

Verzekeringswezen en 
ziekenfondsen 

3.199 3.177 -1% 2.396 2.566 +7% 46% 

Zakelijke dienstverlening III 30.715 36.674 +19% 26.840 30.930 +15% 48% 

Bron: UWV (2014) 

 

 

                                                 
9 De UWV-indeling volgt nog de indeling in de oorsponkelijke Bedrijfsverenigingen. 

 

3. Tekorten en overschotten 
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3.1.2. WW'ers naar beroep 

Op basis van de gegevens van UWV is het ook mogelijk om het aantal WW-gerechtigden aan te geven dat 

voor een bepaald beroep staat ingeschreven gerelateerd aan de sector Financiële dienstverlening. Dat 

kunnen ook WW-gerechtigden zijn die voorheen in een andere bedrijfstak hebben gewerkt, bijvoorbeeld 

de overige zakelijke dienstverlening. Tabel 18 laat het aantal WW-ers zien die zich voor een financieel  

beroep hebben ingeschreven, de ontwikkeling 2013-2014 en het aandeel van de WW-ers die voorheen in 

de sector Financiële dienstverlening hebben gewerkt. Wat valt op? 

 De meeste WW-ers staan ingeschreven als receptionist, baliemedewerker, (assistent-)boekhouder, 

bedrijfskassier of loonadministrateur: ruim 13.000; 

 Ook grote groepen zijn lagere administratieve employé (bijna 11.000) en commercieel-administratief 

medewerker verkoopafdeling (ruim 8.000); 

 Beroepen met veel WW-gerechtigden en een groot aandeel financiële dienstverlening zijn 

bankemployé (ruim 3.000) en acceptant/schadecorrespondent verzekeringen (bijna 1.500); 

 Een absoluut grote groei van het aantal WW-gerechtigden voor lagere (financieel-)administratieve 

functies; 

 Een relatief grote groei bij advertentie-, reclameacquisiteurs etc. (+19%); 

 Bij de beroepen die een groot aandeel ‘financiële dienstverlening’ hebben is de groei bij van het aantal 

lopende uitkeringen WW beperkt. 

Tabel 18: WW-gerechtigden naar beroep, 2013 en 2014 (lopende uitkeringen juni) 

 
Lopende 

uitkeringen 

 
Mutatie 

in % 

Aandeel 

sector Financiële 

dienstverlening 
Beroepen top 10 2013 2014  

receptionist, baliemedewerker(L) 11.459 13.157 15% 15% 

assistent-boekhouder, boekhouder, bedrijfskassier, 
loonadministrateur (middelbaar) (M) 

11.154 13.059 17% 22% 

administratief employé (eenvoudige repetitieve, 
administratieve werkzaamheden, lager) (L) 

9.275 10.922 18% 20% 

commercieel-administratief medewerker 
verkoopafdeling(M) 

7.280 8.189 12% 16% 

vergaderstenograaf, -notulist; secretaresse (excl. 
directie- en medisch; middelbaar) (M) 

5.018 5.375 7% 19% 

directiesecretaresse, directie-assistent (middelbaar) (M) 3.834 4.274 11% 22% 

advertentie-, reclameacquisiteur; verkoper groothandel, 
productiebedrijf, zakelijke diensten(M) 

3.454 4.125 19% 23% 

bank-, spaarbankemployé (geen balie-, loketwerk); bank-
, wisselkassier, marketingassistent(M) 

2.901 3.123 8% 49% 

acceptant, schadecorrespondent verzekeringen(LM) 1.351 1.456 8% 69% 

beleggings-, krediet-, financieel adviseur; kredietanalist, 
kredietbeoordelaar(H) 

1.130 1.243 10% 77% 

Bron: UWV (2014) (L=lagere berepen,M=middelbare beroepen, H= hogere beroepen) 

3.2. Beroepen met een krappe arbeidsmarkt 

Op basis van UWV-gegevens is een beeld te schetsen van de spanning op de arbeidsmarkt naar regio en 

naar beroep. De verhouding tussen het aantal lopende (en nieuwe) uitkeringen en het aantal vacatures 

biedt inzicht in de vraag, of sprake is van een krappe arbeidsmarkt (weinig uitkeringsgerechtigden, veel 

vacatures) of juist omgekeerd een ruime arbeidsmarkt (veel uitkeringsgerechtigden en weinig vacatures).  

 

Spanningsindicator  

De spanningsindicator die UWV heeft ontwikkeld geeft een indicatie van een krappe of ruime arbeidsmarkt. Deze 
indicator deelt het aantal openstaande vacatures in de markt door het aantal korter dan een half jaar ingeschreven niet-
werkende werkzoekenden in een bepaald beroep. Het aantal openstaande vacatures is gebaseerd op Jobfeed. Dit 
bestand met internetvacatures is ontdubbeld, herwogen en opgehoogd naar het totaal aantal openstaande vacatures 
volgens het CBS. Als er veel vacatures zijn en er weinig kortdurend ingeschreven werkzoekenden staan ingeschreven is 
sprake van een krappe arbeidsmarkt. Als het omgekeerde het geval is, is er sprake van een ruime arbeidsmarkt.  Hierbij 
worden de volgende grenswaarden aangehouden: 
Groter dan 2 zeer krap 
1,5 – 2   krap 
1-1,5  gemiddeld 
0,5-1  ruim 
Minder dan 0,5 zeer ruim 

Gekeken is naar de beroepen waarvoor er gemiddeld tenminste 100 openstaande vacatures waren.  

 

Figuur 11 laat de mate van ruimte/krapte in 2014 zien voor alle economisch-administratieve beroepen 

bijeen genomen voor de 35 arbeidsmarktregio’s. De figuur maakt duidelijk dat de arbeidsmarkt voor de 

financieel-administratieve beroepen met uitzondering van Utrecht, Groot-Amsterdam en Haaglanden zeer 

ruim te noemen is. 
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Figuur 11: Spanningsindicator economisch-administratieve beroepen naar regio, 2014 
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Bron: UWV, 2014 

In mei 2014 heeft UWV de rapportage Kansrijke beroepen, waar is de arbeidsmarkt krap? gepubliceerd. 

Het overzicht Kansrijke Beroepen is tot stand gekomen in samenwerking met werkgevers- en 

werknemersorganisaties, het Actieteam crisisbestrijding, de Stichting van de Arbeid en diverse 

sectorspecialisten. De inzichten kunnen gebruikt worden bij studiekeuzevoorlichting op scholen. 

Daarnaast stelt UWV de informatie beschikbaar aan sectoren en regio’s bij de uitvoering van de diverse 

sectorplannen. In deze plannen wordt geld beschikbaar gesteld voor de om- en bijscholing van met 

ontslag bedreigde werknemers, instroom van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en initiatieven 

om toekomstige tekorten aan vakmensen tegen te gaan.  

 

De inzichten zijn tot stand gekomen op basis van informatie vanuit de sector (ECABO, Verbond van 

Verzekeraars bijvoorbeeld), eigen UWV-informatie (verhouding vacatures en CV’s op Werk.nl 

bijvoorbeeld) en inzichten van het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA), die verantwoordelijk 

is voor de publicatie Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2018. 

 

Er worden twee peilmomenten weergegeven: 

 Kansrijke beroepen die nu krapte vertonen; 

 Kansrijke beroepen die in 2018 krapte vertonen. 

Onderstaande tabel 20 laat zien, voor welke beroepen op basis van deze gegevensbronnen krapte mag 

worden verwacht in de sector Financiele dienstverlening. Ook geeft de tabel aan, in welke sectoren de 

betreffende beroepen het meeste voorkomen. De tabel maakt duidelijk dat in 2014  en 2018 met name 

de ICT-beroepen en de specialistische financieel specialisten, zoals actuarissen, fiscalisten, 

registeraccountants en controllers  krap zijn.  

 

Tabel 20: Overzicht kansrijke beroepen, 2014 en 2018 

Niveau en beroep 
Krap in 2014 

Sector 

Hoger  

ICT-ers: 

Developers/programmeurs (o.a. java, dot.net, scripttalen), technical 

specialists, testers, webdevelopers, digital media specialists, 

accountmanagers  

ICT 

Overheid 

Financiële sector 

Wetenschappelijk  

ICT-ers:  

developer/programmeur, business analist (o.a. datawarehouse), 

project manager, security-specialist 

ICT 

Financiële sector 

Overheid 

Specifieke financieel specialisten:  

Actuarissen,fiscalisten, registeraccountants, controllers 

Financiële sector 

Overheid 
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Niveau en beroep 
Krap in 2018 

Sector 

Hoger  

ICT-ers: 

Developers/programmeurs  

Technical specialisten 

Testers 

Webdevelopers, digital media specialisten 

Accountmanagers 

ICT 

Overheid 

Financiële sector 

 

Wetenschappelijk  

ICT-ers: 

Developers/programmeurs 

Business Analisten (o.a. datawarehouse) 

Project managers 

Security-specialisten 

ICT 

Overheid 

Financiële sector 

Financieel specialisten: 

Actuarissen 

Fiscalisten 

(Register-)accountants 

Controllers 

Overheid 

Financiële dienstverlening 

Grote bedrijven 

Bron: UWV, 2014 

Vraag naar accountants en administrateurs groeit snel  

In het eerste kwartaal van 2014 is de vraag naar financieel specialisten gegroeid met 15% ten opzichte van het eerste 
kwartaal 2013. De groei die in het vierde kwartaal van 2013 voor het eerst weer werd geconstateerd zet nu sterk door. 
Deze is in alle functies terug te vinden met als uitschieters accountancy en administrateurs, met respectievelijk +40% en 
+25%, zo blijkt uit onderzoek van Yacht. De groei in accountancyvacatures is voor een belangrijk deel terug te voeren 
naar toenemende vraag vanuit kleinere accountantskantoren. 
 
De aantrekkende vraag komt in een stroomversnelling door een opvallende toename van het aantal actief zoekende 
financieel specialisten. Hun aantal is gegroeid van 9% naar 20%. ‘Hierdoor wisselen financieel specialisten sneller van 
functie waardoor er extra vacatures ontstaan,’ zegt Erik Kolthof, competence director Finance & ICT bij Yacht. Opvallend 
is de achterblijvende vraag in Noord Nederland. 
 
De afgelopen jaren lag het aantal actief zoekende financieel specialisten op een laag niveau van ongeveer 9%. 26% 
stond niet open voor een nieuwe uitdaging en de overgrote meerderheid (65%) was latent zoekend. Dat wil zeggen dat 
ze alleen in beweging kwamen als ze actief werden benaderd of als ze toevallig hun droomfunctie tegenkwamen. Nu de 
arbeidsmarkt weer aantrekt is het aantal actief zoekenden sterk gegroeid van 9% naar 20%. Dit komt vooral doordat de 
latent zoekenden nu actief op zoek zijn gegaan naar een andere werkgever. Meer wisselingen van baan leiden tot meer 
dynamiek en in duidelijk meer vacatures. 
 
Hoewel er een groei is van alle vacatures, zijn er uitschieters: accountancy (+40%), administrateurs (+ 25%), auditors 
(15%) en finance managers (14%). De groei in accountancyfuncties is, net zoals in het vorige kwartaal, terug te voeren 
naar toenemende vraag vanuit kleinere accountantskantoren die, naast een kwantitatieve behoefte, ook op zoek zijn 
naar een kwaliteitsimpuls. De grote accountantskantoren, waaronder de Big Four, vragen minder financieel specialisten. 
Bij finance managers en administrateurs is de groei met name te verklaren door de inhaalslag en snellere jobrotatie. De 
vraag naar auditors is al enkele jaren op een structureel hoog niveau door een toenemende behoefte aan compliance, 
transparantie en control. 
 
Opvallend is de achterblijvende vraag in Noord Nederland. Het totale aantal vacatures in deze regio is gekrompen met 
7%. Met uitzondering van de vraag naar accountants laten bijna alle functies een krimp zien. ‘Deze regio trekt 

traditioneel later aan waardoor het herstel pas in de loop van 2014 zichtbaar zal worden,’ aldus Erik Kolthof. 

Bron: Accountancynieuws, 4 april 2014 
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4.1. Instroomprofiel 

Op verzoek van UWV heeft het CBS voor alle sectoren aangegeven door wie vacatures worden vervuld: 

werknemers uit een andere sector, schoolverlaters, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden of niet-

uitkeringsgerechtigden (NUG'ers). Ook heeft het CBS gekeken naar de persoonskenmerken van deze 

nieuwe werknemers in de sector Financiële dienstverlening. Tabel 21 beperkt zich tot de mobiliteit van 

buiten de sector Financiële dienstverlening naar een baan ín de sector Financiële dienstverlening.  

 

Tabel 21: Instroomprofiel Financiële dienstverlening: percentage instromers in de Financiële 

dienstverlening naar herkomst, 2000 en 2010 

Herkomst 2000 2010 Niveau 
t.o.v. alle 
sectoren 

Trend 2000-
2010 

  Financieel 
Alle 

sectoren 
Financieel 

Alle 
sectoren 

Andere sector 68% 55% 71%10 56% ++ + 

w.v.             

Zakelijke dienstverlening 16%   27%       

Uitzendsector 15%   12%       

Detailhandel 5%   4%       

Groothandel 5%   4%       

ICT 1%   6%       

Scholieren/studenten 12% 17% 7% 17% -- - 

Uitkering 5% 9% 7% 11% -- + 

w.v.             

WW 2% 2% 5% 6% 0 ++ 

AO 1% 1% 0% 1% 0 -- 

Bijstand 1% 4% 0% 2% -- -- 

Anders 1% 2% 1% 2% - 0 

NUG/overig 12% 17% 11% 14% - 0 

w.v. migrant 2% 3% 3% 3% - + 

Zelfstandigen 3% 2% 3% 3% + 0 

Pensioen/VUT 0% 0% 0% 0% 0 0 

              

Uit UWV-bestand     7% 10% -   

              

Omvang instroom 41.440 1.255.980 28.970 1.062.790     

Als % van de werkgelegenheid 16% 20% 12% 16% - - 

Bron: CBS (2012) 

De belangrijkste uitkomsten op een rij: 

 De instroom vanuit een andere sector is met 71% in 2010 erg hoog en ook nog gestegen tussen 2000 

en 2010. De sector Financiële dienstverlening neemt in deze jaren dus veel werknemers uit andere 

sectoren op. Daarbij moet wel worden bedacht dat dit een tijd van een gunstig economisch tij was; 

 

                                                 
10 In het percentage ‘totaa’l is ook de ‘sector onbekend’ meegenomen, de percentages naar sector (onderverdeling) zijn 

daarom lager dan het percentage ‘totaal’. 

4. Kansen  
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 Vooral veel instroom vanuit de overige zakelijke dienstverlening. Het aandeel van deze sector in de 

instroom is tussen 2000 en 2010 bijna verdubbeld; 

 De instroom van ex-werknemers afkomstig uit de sector ICT is tussen 2000 en 2010 verzesvoudigd; 

 De instroom van schoolverlaters is met 7% in 2010 erg laag, veel lager dan in andere sectoren en 

tussen 2000 en 2010 sterk afgenomen; 

 Ook de instroom vanuit een uitkering ligt lager dan het gemiddelde voor alle sectoren; 

 De omvang van de instroom, gerelateerd aan de omvang van de werkgelegenheid ligt op 12% en is 

veel lager dan in de andere sectoren. Dit duidt op een lage mobiliteit in de sector Financiële 

dienstverlening. 

Het aandeel mannen is tussen 2000 en 2010 gegroeid, het aandeel vrouwen is gedaald. Dat blijkt uit 

tabel 22. Het aandeel jongeren is sterk gedaald en het aandeel 45-plussers sterk gestegen. Dit duidt op 

vergrijzing in de sector Financiële dienstverlening. Het aandeel allochtonen ligt iets lager dan het 

landelijke gemiddelde voor alle sectoren (22% om 25%) maar is wel met 2 procent gestegen na 2000. 

 

Tabel 22: Instroomprofiel Financiële dienstverlening: persoonskenmerken van instromers, 2000 en 2010 

Persoonskenmerk 2000 2010 Niveau 
t.o.v. alle 
sectoren 

Trend 2000-
2010   Financieel 

Alle 
sectoren 

Financieel 
Alle 

sectoren 

Geslacht            

M 49% 52% 58% 54% - + 

V 51% 48% 42% 46% + - 

Leeftijd             

15-25 24% 30% 16% 29% - -- 

25-45 64% 56% 60% 49% + - 

45-55 10% 12% 17% 16% + ++ 

55-65 3% 3% 6% 6% 0 ++ 

Herkomst             

Autochtoon 80% 77% 78% 75% + - 

Allochtoon 20% 23% 22% 25% - + 

Bron: CBS 

4.2. Kansen voor schoolverlaters 

 
Op basis van gegevens van Kenniscentrum ECABO is een beeld te schetsen van de kans op werk en de 

kans op een stageplaats. 

 

Kans op werk en kans op stage 

Voor alle mbo-kwalificaties publiceert de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de kans op werk 
en de kans op stage per regio, zoals vastgesteld door de kenniscentra (zie www.kansopwerk.nl, www.kansopstage.nl). 
Kans op werk toont de toekomstkansen voor de afgestudeerde mbo ‘er in ruim zeshonderd beroepen. Het gaat om de 
kans op een baan in het verlengde van de opleiding. Bekeken wordt wat die kans is als de student nu met de opleiding 
begint en deze binnen de normale studieduur afrondt. Bij een tweejarige opleiding gaat het dus om de kans op werk over 
twee jaar. Kans op stage laat zien wat voor de meer dan zeshonderd beroepsopleidingen in het mbo op dit moment de 

kans op een stage of leerbaan is.  

 

Hierbij wordt de volgende legenda gehanteerd: 

 

Legenda kans op werk en kans 

op stage 

 

5  Goede kansen 

4  Ruim voldoende kansen  

 3 Voldoende kansen 

2  Matige kansen 

1  Geringe kansen 

*  Onvoldoende waarnemingen 

 

 

http://www.kansopwerk.nl/
http://www.kansopstage.nl/


 

 

Sectorbeschrijving Financiële dienstverlening  32 

4.2.1. Kans op werk en stage Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

 

Kans op werk CMBV 

Tabel 23 laat de resultaten zien voor de kwalificatie Commercieel Medewerker bank- en 

verzekeringswezen. Op het noorden van het land na, zijn de perspectieven voor gediplomeerden van de 

opleiding Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ruim voldoende tot goed. In het district 

Noord is het vooruitzicht voldoende te noemen. Het aantal vacatures geschikt voor recent 

gediplomeerden is relatief groot ten opzichte van de verwachte arbeidsmarktinstroom en kortdurig 

werklozen. De vraag naar gediplomeerden van deze kwalificatie is als gevolg van de bankencrisis minder 

groot, maar ook de verwachte arbeidsmarktinstroom is kleiner geworden.  

 

Tabel 23: Kans op werk, gediplomeerden CMBV, 2014-2018, landelijk en naar district 

Kwalificatie NL Noord Oost Midden-
west 

Noordwest Zuidwest Zuidoost 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

4 3 4 5 5 4 4 

Bron: ECABO (2014) 

 

Wie wil er nog een baan bij de bank?  
 
'Tegenwoordig is het niet sexy op om een feestje te zeggen dat je bij de bank werkt', zegt headhunter Jan Rapmund van 
The Executive Network. 'Het is lastig om personeel te werven voor de financiële sector. Vooral mensen die daar niet 
werken, hebben bedenkingen. Als wij een marketingdirecteur zoeken voor een bank, moeten we serieus aan de bak.' 
Volgens adviesbureau Great Place to Work (GPTW), dat jaarlijks in meer sectoren onderzoek doet naar 'goed 
werkgeverschap', is werken in de financiële sector niet altijd even leuk. In een recente brancherapportage schrijft GPTW: 
'De gemiddelde score van de organisaties in de financiële sector ligt onder de ondergrens. We kunnen stellen dat zij, 
gemiddeld genomen, niet uitblinken in goed werkgeverschap.' 
 
Vooral de relatie tussen medewerkers en management bij de financiële instellingen is volgens het adviesbureau 
problematisch. Op stellingen als 'Het management doet wat het belooft' en 'Het management toont een oprechte 
interesse in mij persoonlijk' scoren organisaties in de financiële sector laag - 'verbeterpotentie', heet dat in de taal van 
het bureau. 
 
Ondanks deze negatieve berichten vindt Jan Rapmund dat starters die de financiële sector links laten liggen 'zichzelf 
tekortdoen'. 'De financiële instellingen zitten in een transitiefase. Dat gaat gepaard met een massale uitstoot van 
managers, maar ook met een zoektocht naar een nieuw slag medewerkers. Er is vraag naar jonge mensen die zich thuis 
voelen in netwerkorganisaties, sociale media begrijpen en kunnen doorpakken.' Voor stagiairs heeft nieuwe soberheid bij 
de banken zelfs voordelen, denkt Rapmund: 'Vroeger werden ze vaak van de ene naar de andere afdeling geschoven, 
waar ze dan bij wijze van spreken op de prullenbak werden geparkeerd. Dat soort stageplekken is voor het grootste deel 
vervangen door serieuze functies met verantwoordelijkheden.' 
 
Bij zakenbank NIBC merken ze wel dat jonge talenten kritischer zijn geworden. 'Er zijn genoeg starters die bij ons willen 
werken, maar de animo is weleens groter geweest,' geeft Chief Risk Officer Petra van Hoeken toe. 'Als de sector weer 
eens negatief in het nieuws is geweest, krijgen we vaak de vraag hoe wij de zaken anders aanpakken. Tijdens inhouse-
dagen willen studenten weten wat wij doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat de precieze invulling 
is van ons traineeprogramma. Het voordeel van een relatief kleine organisatie als NIBC is dat starters bij ons meer 

verantwoordelijkheid krijgen en meer voor klanten kunnen doen.' 

Bron: de Volkskrant, 12-03-2014  

 

Kans op stage CMBV 

Onderstaande tabel 24 geeft een overzicht van de kans op een stageplaats in de richting Banken, 

verzekeraars en financieel intermediairs, landelijk en naar district. Deze zijn het resultaat van de 

inschatting van de ECABO-adviseurs in de regio, eind 2013. De legenda is dezelfde als bij tabel 23. 

 

Tabel 24: Perspectief op stage CMBV, landelijk en naar district 

Kwalificatie NL Noord Oost Midden-
west 

Noordwest Zuidwest Zuidoost 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

4 3 4 3 3 3 5 

Bron: ECABO (2014) 

De kans op een stageplaats is goed in district Zuid-Oost en in de overige districten voldoende tot ruim 

voldoende. 
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4.2.2. Kans op werk en stage overige kwalificaties financiële beroepen 

 

Op basis van gegevens van en ECABO is ook een beeld te schetsen van de kwalificaties voor financiële 

beroepen die nu de beste kansen op werk of de beste kansen op stage bieden.  

 

Kans op werk 

Tabel 25 biedt het overzicht voor wat betreft de kans op werk.  De beste kansen op werk laat de opleiding 

voor salarisadministrateur zien. Dat geldt voor alle districten. Daarentegen biedt de opleiding 

bedrijfsadministratief medewerker geringe kansen op werk in het verlengde van de opleiding. Naar niveau 

laten de opleidingen op niveau 4 betere kansen zien dan de opleidingen op niveau 2 en 3. Naar district is 

het beeld zeer gemengd.  

 

De perspectieven voor gediplomeerden van de richting Financieel-administratieve beroepen zijn daarmee 

over het algemeen niet zo gunstig. Het DUO Onderwijsonderzoek geeft aan dat 19% van de 

respondenten werkloos is en dat is tegenover het gemiddelde werkloosheidspercentage van 9% hoog. 

Verder blijkt dat ruim 40% van degenen die aangeven te werken, direct in het verlengde van de opleiding 

werkt en dat een vijfde werkt in een verwant beroep, maar op een lager niveau. Veel schoolverlaters 

werken dus onder hun niveau of buiten hun feitelijke studierichting. 

 

Tabel 25: Kans op werk ECABO-kwalificaties, beeld landelijk en naar district 

Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Midden-
west 

Noordwest Zuidwest Zuidoost 

Assistent accountant 4 2 4 3 3 1 3 2 

Bedrijfsadministrateur 4 2 2 2 2 3 3 3 

Salarisadministrateur 4 4 4 4 4 4 4 4 

Financieel administratief medewerker 3 2 2 2 2 3 2 2 

Bedrijfsadministratief medewerker 2 1 1 1 1 1 1 1 

Bron: www.kans op werk .nl (2014) 

Kans op stage 

De kans op stage is voor alle kwalificaties minder gunstig dan de kans op werk. Dat komt mede omdat de 

kans op stage de situatie van de huidige arbeidsmarkt weerspiegelt en de kans op werk die van de 

arbeidsmarkt na afloop van de studie (dus over 3 of 4 jaar). Tabel 26 toont de resultaten.  

 

De opleiding voor salarisadministrateur biedt voldoende kansen op een passende stageplaats, bij de 

overige opleidingen zijn de kansen matig tot gering. Vooral de regio Noord laat geringe stagekansen zien. 

In de districten Midden-West en Zuid-West zijn de perspectieven op een stageplaats voldoende voor de 

opleidingen op niveau 4. 

 

Tabel 26: Kans op stage ECABO-kwalificaties, beeld naar district 

Kwalificatie Niveau NL Noord Oost Midden-
west 

Noord-
West 

Zuidwest Zuidoost 

Assistent accountant 4 2 1 2 3 3 3 1 

Bedrijfsadministrateur 4 2 1 3 3 2 3 2 

Salarisadministrateur 4 3 * * 3 2 3 4 

Financieel administratief 
medewerker 

3 2 1 2 2 2 2 2 

Bedrijfsadministratief 
medewerker 

2 2 1 1 1 1 2 2 

Bron: www.kansopwerk.nl (2014) 

4.3. Kansen voor WW’ers  

4.3.1. Uitstroom van WW’ers 

Op basis van zijn polisadministratie heeft UWV in kaart gebracht uit welke sector WW’ers die in de sector 

Financiële dienstverlening gaan werken, afkomstig zijn (tabel 27). Ook toont de tabel in welke sector 

WW'ers die in de sector Financiële dienstverlening hebben gewerkt, een nieuwe bestemming vinden. In 

het eerste geval is de sector vóór WW een andere dan de financiële dienstverlening en in het tweede 

geval gaat het om WW’ers die eerder in de Financiële dienstverlening hebben gewerkt maar nu in een 

andere sector gaan werken. 

 

Schematisch:  

1. Sector voor WW: andere sector   -> WW ->  instroom Financiële dienstverlening 

2. Sector na WW: Financiële dienstverlening -> WW ->  instroom andere sector 
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Tabel 27: Sector vóór WW=Financiële dienstverlening11, respectievelijk sector ná WW=andere sector, 2011 

en 2012 

Herkomst (1)- respectievelijk 
bestemmingssector  (2) 

1. Instroom 
vanuit WW in de 
sector Financieel 

2. (ex-Financieel) 
Uitstroom uit 

WW  naar andere 
sector 

Saldo 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Bouwnijverheid 331 363 171 133 160 230 

Industrie en delfstoffen 1.169 1.213 1.100 940 69 273 

Handel 1.914 1.874 2.024 1.875 -110 -1 

Vervoer en opslag 369 412 573 666 -204 -254 

Landbouw en visserij 68 71 88 92 -20 -21 

Horeca 335 360 456 448 -121 -88 

Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 1.250 1.346 2.315 2.342 -1.065 -996 

Financiële en zakelijke dienstverlening (incl. 
informatie en OG) 12 

12.117 12.406 15.009 14.862 -2.982 -2.456 

Onderwijs 388 517 608 643 -220 -126 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 423 398 362 408 61 -10 

Energie, water en afvalvoorziening 18 24 33 22 -15 2 

Onbekend 32 16 23 108 9 -92 

Totaal 18.474 19.000 22.760 22.539 -4.286 -3.539 

Bron: UWV 

Het saldo in tabel 25 laat zien dat de sector Financiële dienstverlening een ‘netto’ uitstroomsector is. Na 

de periode van WW gaan meer mensen vanuit de financiële  sector in een andere sector werken dan 

andersom. De belangrijkste opnamesectoren voor ex-werknemers van financiële  instellingen zijn de 

overige zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Daar komen de meeste ex-werknemers van 

financiële  instellingen terecht. 

 

4.3.2. Kansen naar beroep 

 

In tabel 28 worden de uitstroomkansen naar werk van WW-ers naar beroep getoond. Het betreft het 

beroep dat de WW-er bij inschrijving heeft opgegeven, niet het beroep waarnaar men uitstroomt: dat is 

namelijk niet bekend.  

 

De beste uitstroomkansen naar werk zijn er voor de administratief medewerker declaraties etc., de 

assistent accountant en de accountant. De minste kansen zijn er voor de buitendienstmedewerkers van 

banken en verzekeraars. 

 

Uitstroom naar werk vanuit WW 

De WW-data van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV bieden de mogelijkheid te differentiëren naar het 
zoekberoep van werkzoekenden. Dit is het eerste beroep waarvoor mensen bemiddeld willen worden. Voor elke 
beroepsgroep is berekend hoe groot de uitstroom naar werk vanuit de WW bedraagt, als een bepaald percentage per 

maand. De gemiddelde uitstroomkans naar werk in 2013 was 4,6%  per maand.   

Bron: UWV (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 UWV-branches Banken, Verzekeringswezen en pensioenfondsen, Zakelijke Dienstverlening III 
12 Inclusief overige zakelijke dienstverlening 
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Tabel 28: Kansen op werk voor WW-gerechtigden 

Beroepen Financiële dienstverlening Uitstroomkans 

Hoger dan gemiddeld   

administratief medewerker behandeling declaraties, pensioen-, subsidie-, 
studiefinancieringaanvragen (hoger); assistent accountant(H) 

7% 

accountant(W) 6% 

leidinggevend boekhouder (hoger); leidinggevende financieel-economische zaken(H) 5% 

bank-, spaarbankemployé (geen balie-, loketwerk); bank-, wisselkassier, 
marketingassistent(M) 

5% 

leidinggevend boekhouder (wetens) (W) 5% 

administratief medewerker behandeling declaraties, pensioen-, subsidie-
studiefinancieringaanvragen (middelbaar) (M) 

5% 

manager groot-, detailhandel, bankbijkantoren, bioscoop, afd verkoop, afd inkoop(H) 5% 

Lager dan gemiddeld  
acceptant, schadecorrespondent verzekeringen(M) 4% 

beleggings-, krediet-, financieel adviseur; kredietanalist, kredietbeoordelaar(H) 4% 

beleidsambtenaar financiële, economische zaken (excl fiscale zaken; hoger) (H) 4% 

assistent-boekhouder, boekhouder, bedrijfskassier, loonadministrateur (middelbaar) (M) 4% 

boekhouder (hoger) (H) 3% 

bijkantoorhouder bank, postkantoor(M) 3% 

accountant-administratieconsulent(H) 3% 

bedrijfshoofd middelgrote bank-, verzekeringsmaatschappij, bijkantoor bank, 
postkantoor(H) 

3% 

facturist; assistent boekhouder, bedrijfskassier, loonadministrateur (lager) (L) 3% 

lokettist postkantoor, spoorwegen; baliemedewerker bank(M) 2% 

bedrijfshoofd middelgroot accountantsbureau(W) 2% 

controleur buitendienst sociale verzekeringen, documentencontroleur bank(M) 1% 

Bron: UWV (2014) (L=lagere berepen, M=middelbare beroepen, H= hogere beroepen, W=wetenschappelijke 

beroepen) 

4.3.3. Praktijkvoorbeelden 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van projecten die zich richten op de instroom van doelgroepen. 

 

ABN investeert in jonge werklozen 

ABN Amro en nog een private investeerder gaan de begeleiding betalen van Rotterdamse jongeren die op zoek zijn naar 
werk. De gemeente Rotterdam tekent vandaag een prestatiecontract met de bank en de maatschappelijke investeerder 
Start Foundation. ABN Amro en Start Foundation steken samen 680.000 euro in het op weg helpen van 160 werkloze 
jongeren. In eerste instantie wordt geprobeerd of de jongeren een eigen bedrijf kunnen starten. Ze krijgen van een 
projectbureau trainingen en leren een bedrijfsplan te maken. Als het niet lukt een eigen bedrijfje op te zetten, worden de 
jonge Rotterdammers gemotiveerd om hun opleiding af te maken of zich bij te scholen of om ander werk te zoeken.  
 
De gemeente Rotterdam betaalt de investeerders terug op basis van het aantal uitkeringen dat zo wordt uitgespaard. 
Volgens wethouders Florijn (PvdA) van Sociale Zaken scheelt het de gemeentekas dagelijks 40 euro als een jongere geen 
uitkering meer nodig heeft. Rotterdam kiest voor deze constructie omdat de gemeente zelf steeds minder geld heeft voor 
de begeleiding van werklozen. Bovendien hadden eerdere reïntegratiepogingen van de gemeente slechts in de helft van 
de gevallen succes. Hoe sneller de jongeren werk krijgen, hoe meer rendement ABN en Start krijgen van hun 
financiering. Als de aanpak niets oplevert, verliezen ze zeker de helft van hun investering.  
 
Andere gemeenten wachten de proef in Rotterdam af voordat ze zelf een vergelijkbare samenwerking aangaan.  
In Groot-Brittannië is al ervaring opgedaan met deze sociale prestatiecontracten, ook wel Social Impact Bonds genoemd. 

Pas volgend jaar moet blijken of die samenwerking succesvol is voor beide partijen. 

Bron: www.NOS.NL, donderdag 19 dec 2013  

 

Utrechtse werkgevers starten pilot 

In het kader van het werken aan arbeidsmarkt die aan iedereen kansen biedt, hebben een aantal grote Utrechtse 
werkgevers samen met de gemeente Utrecht de handschoen opgepakt en starten zij een pilot met wijzijndeoplossing en 
Ixxer. Het doel hiervan is om hoger opgeleide mensen met een beperking te matchen op vacatures. Nu blijkt het lastig 
voor werkgevers om (de juiste) werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Andersom weten werkzoekenden met 
een arbeidsbeperking niet welke werkgevers openstaan of zelfs op zoek zijn naar werknemers met een arbeidsbeperking. 
Met deze pilot gaan deze bedrijven dat probleem aanpakken. Werkzoekenden en werkgevers gaan elkaar vinden, in 
Utrecht. 
 
De werkgevers, waaronder de Rabobank, NS en Movares, stellen hiervoor hun vacatures open; werkzoekenden worden 
opgeroepen via allerlei kanalen om zich te melden bij het platform. Er wordt nadrukkelijk gekeken vanuit het perspectief 
van de werkzoekende met een beperking, die zijn of haar eigen profiel aan kan maken op de site, al dan niet geholpen 
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door een begeleider van een bureau dat zich bij de pilot heeft aangesloten of waar deze deelnemer al bekend is. Hiermee 
wordt deze deelnemer matchbaar. 
Aan de kant van de werkgevers gaat het om bestaande vacatures, die ingevuld kunnen worden door mensen met een 
beperking op basis van niveau, competenties en ambitie. Deze vacatures worden getagt met een logootje, wat staat voor 
“ik sta open voor iemand met een beperking”. De werkgever heeft in de pilot bovendien een eigen pagina, waarop 
vragen kunnen worden gesteld, informatie kan worden gedeeld, specialistische kennis kan worden gezocht en vacatures 
en kandidaten inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Hierdoor wordt de markt transparanter en vinden werkzoekenden en werkgevers beter hun weg naar elkaar. 
De pilot wordt gesteund vanuit de doelgroep door TOOON en Ieder(in).Tevens werken diverse bureaus die mensen 
begeleiden mee, zoals Emma at Work, Bijzondere Banen, Werk op Maat en USG Restart. 
Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, vindt de feestelijke aftrap van de pilot plaats, die tot 31 december zal duren. De pilot 

zal starten in de arbeidsmarktregio Utrecht: bij succes wordt de pilot verder uitgerold. 

Bron: www.denormaalstezaak.nl, 25 maart 2014  

 

AEGON investeert in langdurig werklozen 

 
Acht bijzondere stagiairs behaalden op 5 juni een diploma bij AEGON. Het zijn langdurig  werkzoekenden die bij het 
Leeuwardens Mail Support helpen met het digitaliseren van  zo’n 175.000 dossiers. Daarbij volgden ze de opleiding 
‘Leergang Aankomend Documentair Informatie Manager’. Met dit diploma en de extra werkervaring zijn hun arbeids- 
kansen vergroot en is de stapel papieren dossiers aanzienlijk verkleind. “Ik zocht vorig jaar naar een oplossing om onze 
klantverzoeken sneller uit te kunnen voeren”, zegt manager Mail Support Gerrit de Jong. “Maar het zoeken naar de 
dossiers in onze archieven kostte te veel tijd.” Omdat er intern geen capaciteit voor was, benaderde hij de gemeente 
Leeuwarden om langdurig werkzoekenden in te kunnen schakelen. Gerrit koos niet zomaar voor deze groep mensen. “Ik 
vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren in de plaats waarin je werkt. Daarbij geloof ik in mensen 
die willen, die wil ik dan ook een kans geven. En door hen ook een opleiding te bieden, is de kwaliteit van hun werk beter 
en zijn hun arbeidskansen groter.” Hoezeer zijn initiatief gewaardeerd werd, blijkt uit de reactie van de Leeuwardense 
burgemeester Ferd Crone: “Ik ben blij dat Aegon nog steeds zo verbonden is met Leeuwarden. Aegon speelt als grote 
werkgever een belangrijke economische en maatschappelijke rol voor de stad. Het digitaliseringsproject is een mooi 
voorbeeld waarbij we deze maatschappelijke rol samen invullen.”  
 
Jan Veenstra is een van degenen die helpt met digitaliseren. “Ik was al twee jaar werkzoekende. Geschikt werk vinden 
was lastig. Daarnaast heb ik ADD [attention deficit disorder, een vorm van ADHD, red.] waardoor ik moeite heb met 
onverwachte veranderingen in het werk. Liever doe ik voorspelbaar werk. Dan presteer ik het best.” Het soms gehoorde 
bezwaar dat ‘je mensen dit monotone werk niet kunt aandoen’ is daarmee ook van tafel. “Ik ben blij met deze baan en 
kans”, zegt Jan. De 47-jarige voormalig zeefdrukker wil zelfs verder in deze hoek. Het contract van de acht hulpkrachten 
loopt tot 1 januari. De 175.000 dossiers van Mail Support zullen dan gedigitaliseerd zijn. Toch hoeft dit niet te betekenen 
dat Jan en de andere stagiairs weer naar werk moeten gaan zoeken. De gemeente Leeuwarden gaat zich namelijk 
inspannen om hen door te plaatsen naar een volgende werkplek binnen de digitaliseringwereld. Gerrit denkt in ieder 
geval dat er voldoende perspectief voor hen is. “Ik weet bijvoorbeeld zeker dat er ook binnen Aegon nog veel dossiers te 
digitaliseren zijn. Wat mij betreft kan dat zelfs weer hier, bij Leven, gebeuren. Onze organisatie is er immers al volledig 

op ingericht en dat de gemeente en werkzoekenden ook graag mee werken is duidelijk.”  

Bron: http://www.dino4.nl/wp-content/uploads/2013/07/InterAegon-03-2013-Stageproject-Werklozen.pdf 

 

4.4. Kansen op uitstroom 

4.4.1. Uitstroomprofiel 

In opdracht van UWV heeft het CBS voor twintig sectoren een uitstroomprofiel opgesteld. Daarin wordt 

beschreven welke bestemming werknemers uit de Financiële dienstverlening hebben gevonden: een baan 

http://www.denormaalstezaak.nl/
http://www.dino4.nl/wp-content/uploads/2013/07/InterAegon-03-2013-Stageproject-Werklozen.pdf
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in een andere sector, pensioen, uitkeringsgerechtigd et cetera. De gegevens hebben betrekking op 2000 

en 201013. Tabel 29 toont de uitkomsten. 

 

Tabel 29 : Uitstroomprofiel Financiële dienstverlening: percentage uitstromers uit de Financiële 

dienstverlening naar bestemming, 2000 en 2010 

Herkomst 2000 2010 Niveau 
t.o.v. alle 
sectoren 

Trend 2000-
2010   Financieel 

Alle 
sectoren 

Financieel 
Alle 

sectoren 

Naar andere sector 63%14 61% 57% 54% + - 

w.v.             

Zakelijke dienstverlening 18%   17%     0 

Uitzendsector 8%   6%     - 

Groothandel 5%   4%     0 

Onderwijs 4%   1%     -- 

Zorg 1%   3%     ++ 

Naar student 2% 4% 2% 5% -- 0 

Naar uitkering 11% 11% 19% 18% 0% ++ 

w.v.             

WW 3% 3% 15% 10% + ++ 

AO 2% 4% 1% 2% -- -- 

Bijstand 0% 1% 1% 2% -- ++ 

Anders 5% 4% 3% 4% 0% -- 

Naar NUG/overig 17% 15% 11% 12% 0% -- 

       

Naar zelfstandigen 5% 4% 4% 4% 0% 0 

Naar pensioen/VUT 3% 4% 7% 6% 0% ++ 

              

Totaal uitstroom 32.550 686.350 36.330 584.110     

Als % werkgelegenheid 13% 11% 14% 9% + 0 

Bron: CBS (2012) 

De belangrijkste uitkomsten op een rij: 

 Slechts weinig werknemers uit de sector Financiële dienstverlening gaan weer aan de studie. Dat geldt 

voor slechts 1 op de 50 uitstromers en dit percentage is in de tijd ongewijzigd; 

 De uitstroom naar een andere sector ligt (zoals we hiervoor bij de NWW’ers ook zagen) hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Het aandeel ‘andere sector’ is wel gedaald tussen 2000 en 2010 van 61% naar 

54%; 

 De meeste werknemers gaan dan van de financiële dienstverlening naar de overig zakelijke 

dienstverlening; 

 De instroom in de WW ligt flink hoger dan het gemiddelde voor andere sectoren en is ook sterk 

gestegen; 

 De uitstroom naar uitkering is tussen 2000 en 2010 flink gestegen (van 11% naar 19%) maar ligt op 

het landelijke niveau. In het instroomprofiel zagen we dat de instroom in de sector vanuit een 

uitkering flink lager ligt dan in andere sectoren. De sector Financiële Dienstverlening is daarmee geen 

echte opnamesector, ook niet van personen die voorheen in een financiële instelling hebben gewerkt;  

 

                                                 
13 De tabel laat de status van een persoon zien op twee peilmomenten: voor verslagjaar 2010 één in 2010 en één in 2009. 

Tussen deze momenten kan de persoon meer dan één keer van positie zijn gewisseld (bijvoorbeeld werkend-uitkering-

werkend).  
14 In het percentage ‘totaa’l is ook de ‘sector onbekend’ meegenomen, de percentages naar sector (onderverdeling) zijn 

daarom lager dan het percentage ‘totaal’. 
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 De uitstroom vanwege pensioen is sterk gestegen en ligt op het landelijke gemiddelde voor alle 

sectoren.  

 

4.5. De regio centraal 

In tabel 30 wordt de omvang en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector Financiële 

dienstverlening per regio getoond. Daarnaast laat tabel 30 per arbeidsmarktregio zien of de sector 

Financiële dienstverlening een kansrijke sector is of juist niet. Elke arbeidsmarktregio wordt op vier 

variabelen vergeleken met (de ontwikkeling van) het landelijke gemiddelde: 

 De omvang van de werkgelegenheid 

 Het relatieve aandeel van de sector Financiële dienstverlening in de werkgelegenheid in de betreffende 

arbeidsmarktregio; 

 De ontwikkeling van de werkgelegenheid 2009-2013; 

 Toename/afname werkgelegenheid 2014-2015 

Op basis van de vergelijking van de arbeidsmarktregio’s met het landelijke gemiddelde wordt in kolom 1 

weergegeven of de sector Financiële dienstverlening in de betreffende arbeidsmarktregio (heel) kansrijk is 

of juist niet, bijvoorbeeld in het kader van de marktbewerking. Hieronder wordt de legenda van kolom 1 

en van de kolommen 3-5 weergegeven. 

 

Legenda kolom 1 

Belang sector voor de regio 

  Heel kansrijk 

  Kansrijk 

  Gemiddeld 

  Minder kansrijk 

  Veel minder kansrijk 

 
Legenda kolommen 3-5 

5,8% veel hoger dan gemiddeld

3,7% iets hoger dan gemiddeld

3,2% gemiddeld

2,2% iets lager dan gemiddled

1,9% veel lager dan gemiddeld

Legenda

 
 
Met in achtneming van het gegeven, dat de werkgelegenheid bijna overal is gedaald, is de sector 
Financiële dienstverlening (heel) kansrijk in de volgende arbeidsmarktregio’s: Twente.  Midden-Holland, 
Gooi en Vechtstreek, Midden-Utrecht, Zuid-Kennemerland, Groot Amsterdam, Zuid-Holland Centraal, 
Zeeland, West-Brabant, Helmond-de Peel, Noordoost Brabant en Midden-Limburg. 
 

De sector Financiële dienstverlening is (veel) minder kansrijk in de volgende arbeidsmarktregio’s: 
IJsselvechtstreek, Achterhoek, Gorinchem, Midden-Brabant, Zuid-Limburg, Groningen, Drenthe en 
Rivierenland.  
 
De overige arbeidsmarktregio’s laten een gemiddeld beeld zien. 
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Tabel 30: Vergelijking arbeidsmarktregio met het landelijke gemiddelde op 4 variabelen; Omvang 

werkgelegenheid (2013) , aandeel in werkgelegenheid, af-/toename periode 2009-2013, en af-/toename 

periode 2014-2015 – sector Financiële dienstverlening 

 

Bron: UWV (2014) 
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De sectorbeschrijving Financiële dienstverlening laat zien dat de sector in ‘transitie ‘ is. Er is veel 

werkgelegenheid verdwenen, met name op de lagere niveaus. Door inkrimping en reorganisatie, maar 

ook door internet en digitalisering. Een uitgebreid kantorennet is niet meer nodig, producten kunnen 

eenvoudig via internet worden aangeboden. De markt van bank- en verzekeringsproducten is ook veel 

transparanter geworden. Vergelijkingssites hebben daaraan zeker een bijdrage geleverd. 

 

Het aandeel van de sector Financiële dienstverlening is in weerwil van de economische crisis de afgelopen 

jaren gegroeid en ligt ook (veel) hoger dan het Europese gemiddelde. Dat tekent het belang van de sector 

voor onze economie en voor onze maatschappij. Ondernemingen in de sector werken ook samen hard 

aan de verbetering van de klantrelatie, het aanscherpen van governance- en gedragsregels en daarmee 

aan de moraliteit, die door de financiële crisis een forse knauw had opgelopen. De maatschappelijke 

functie van de sector wordt hiermee versterkt. 

 

De sectorbeschrijving maakt ook duidelijk dat er veel werkgelegenheid verdwijnt, maar dat er ook 

werkgelegenheid verschijnt: nieuwe functies in de sfeer van controle en toezicht, maar ook in de sfeer 

van ‘big data’: bijvoorbeeld het analyseren van klantstromen. Het niveau van de nieuwe functies is veelal 

hoger dan het niveau van de functies die zijn verdwenen. Er is sprake van upgrading van het werk, het 

functiegebouw vertoont meer en meer het model van een zandloper. 

 

Tot 2019 zal de werkgelegenheid verder krimpen. Dat is een netto aftreksom van het aantal banen ‘nu’  

en het aantal banen ‘straks’.  Die netto aftreksom laat niet zien hoeveel banen van mensen echt 

verdwijnen. Dat is een veelvoud van de cijfers die in deze sectorbeschrijving zijn gepresenteerd (een min 

van 15.000). Er ontstaan immers ook nieuwe banen. Er worden dus veel meer mensen getroffen, die hun 

baan kwijtraken. Dan is de uitdaging voor partijen in de sector Financiële dienstverlening om zoveel 

mensen voor de bedrijfstak te behouden. Omdat die nieuwe werkgelegenheid veelal op een hoger niveau 

ontstaat en nieuwe banen andere competenties vereisen zijn daarbij forse scholingsinspanningen 

noodzakelijk. Werkgevers- en werknemersorganisaties, banken en verzekeraars worden hierbij 

uitgedaagd om deze handschoen op te pakken.   

5. Conclusie 
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Cao’s 

In de sector Financiële dienstverlening vigeren onder meer de volgende cao’s: 
 Cao ABN Amro 

 Cao ABN Amro Hypothekengroep (AAHG) 

 Cao Achmea 

 Cao Aegon Nederland 

 Cao Algemene Bank 

 Cao Altajo 

 Cao CED 

 Cao De Nederlandsche Bank 

 Cao Deutsche Bank 

 Cao ING 

 Cao ING Verzekeren Investment Management 

 Cao Rabo Vastgoed 

 Cao Rabobank 

 Cao Royal Bank of Scotland 

 Cao SNS Reaal 

 Cao State Street Bank 

 Cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst 

 Cao Verzekeringsbedrijf Buitendienst 

 Cao Zorgverzekeraars 

 Cao Delta lloyd 

 Cao Europ Assistance 

 Cao Meeus 

 

  
 
Daarnaast is er de ABC, de Algemene Banken CAO. De ABC geldt voor alle "kleinere" banken in 

Nederland, die géén eigen bedrijfs-cao met de vakbonden hebben afgesloten. Deze branche-cao wordt 

afgesloten tussen De Unie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ABC is een minimum- 

cao voor werknemers in de branche, maar historisch komen positieve afwijkingen voor. 

 

De ABC is  door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit 

betekent dat de cao geldt voor alle banken en financiële instellingen in Nederland, ook als zij géén lid zijn 

van de NVB.  

 

Hieronder volgt op basis van de Steekproeflijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

een overzicht van de belangrijkste cao’s in de sector Financiële dienstverlening. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I Sociale organisatie in de  
financiële dienstverlening 

http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_abn_amro/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_abn_amro_hypothekengroep/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_achmea/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/aegon_nederland/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_algemene_bank/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/altajo_cao/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_ced/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_de_nederlandsche_bank/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_deutsche_bank/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/ing/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/565421/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/rabo_vastgoed/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/cao_rabobank/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/rbs/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/sns_reaal/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/608347/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/verzekering_binnen/
http://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_diensten/verzekering_buiten/
http://www.nvb.nl/
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Tabel B1.1: Belangrijkste cao’s sector Financiële dienstverlening 

Naam CAO Aantal werknemers ingangsdatum expiratiedatum 

ABN-AMRO                                                                                                                                        25.000 1-3-2010 1-1-2013 

ING CAO                                                                                                                                         28.000 1-7-2008 1-1-2012 

RABOBANK                                                                                                                                        42.000 1-5-2011 1-7-2012 

SNS REAAL                                                                                                                                       7.500 1-11-2010 1-6-2012 

ACHMEA                                                                                                                                          17.200 1-6-2011 1-6-2012 

DELTA LLOYD NV                                                                                                                                  5.000 1-12-2010 1-1-2012 

VERZEKERINGSBEDRIJF BINNENDIENST                                                                                                                15.500 1-6-2011 1-1-2013 

Bron: ministerie van SZW 

Brancheorganisaties en beroepsorganisaties 

Verbond van Verzekeraars 

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De 

leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het 

Verbond treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor de politiek, media en 

andere relevante partijen over onderwerpen die verzekeraars raken. Denk aan het verbeteren van de 

communicatie met klanten, aan het verzekeren van zelfstandigen of aan de ontwikkelingen op de 

woningmarkt. Daarnaast organiseert het Verbond bijeenkomsten voor verzekeraars om hen over actuele 

ontwikkelingen bij te praten. En tot slot voert het Verbond het woord in de media over onderwerpen die 

de hele branche aangaan. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald 

door de leden.  

 

Voor consumenten heeft het Verbond een speciale website: www.allesoververzekeren.nl. Op deze site 

vinden consumenten algemene informatie over verzekeringen, zodat ze zelf een afweging kunnen maken 

tegen welke risico's ze zich willen verzekeren en waar ze op moeten letten. Ook wordt helder uitgelegd 

met wat voor soort vragen mensen bij het Verbond terecht kunnen en welke vragen ze aan andere 

instanties kunnen stellen. 
Meer informatie op: www.verzekeraars.nl 

 
Nederlandse Vereniging van Banken 

Banken nemen een centrale positie in onze samenleving in. In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en 

buitenlandse banken en kredietinstellingen actief op de markt. De Nederlandse Vereniging van Banken 

(NVB) is de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Vrijwel alle in Nederland 

actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB. Op het werk, privé en 

in vele andere situaties hebben we met geld te maken. Banken vervullen een sleutelrol in een duurzame 

economie en spelen een belangrijke rol in het leven van heel veel mensen. Banken zijn zich bewust van 

hun positie in de samenleving en de groeiende vraag naar transparantie en openheid. Namens de leden 

treedt de NVB op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met deze 

partijen zoekt de brancheorganisatie naar draagvlak om oplossingen voor vraagstukken te vinden. 

 

De NVB behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve 

marktwerking en houdt rekening met de uiteenlopende belangen van haar gesprekspartners.  

De leden van de NVB bepalen samen het beleid van de vereniging. Het bureau van de NVB ondersteunt 

hen met een compact team van professionals. Er zijn veel onderwerpen die het belang van individuele 

banken overstijgen. De NVB voert drie kerntaken uit: 

 Collectieve belangenbehartiging  

 Kennis, informatie en advies  

 Vaststelling van de CAO Banken 

Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de vereniging lid van de European Banking 

Federation. 

Meer informatie op: www.nvb.nl 

 

Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid 

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Adfiz heeft 

ongeveer 800 leden die samen ruim 1000 vestigingen hebben in Nederland. Adfiz richt zich op adviseurs 

en intermediairs die in hoofdzaak actief zijn binnen het vakgebied van verzekeringen, pensioenen en/of 

financiële planning. Adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn professioneel en deskundig en zoeken naar 

constante verbetering. De activiteiten van Adfiz richten zich op  belangenbehartiging, de 

verenigingsfunctie, dienstverlening en het keurmerk. 

 

Drie op de vier huishoudens en nagenoeg iedere Nederlandse onderneming heeft één of meer 

verzekeringen afgesloten via een intermediair. Bij elkaar gaat € 40 miljard premie via het intermediair. 

Dat is meer dan de helft van alle schade-, leven- en zorgpremies in Nederland. De leden van Adfiz bieden 

https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/doelstellingen/Paginas/Home.aspx
https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/doelstellingen/Paginas/Home.aspx
http://www.allesoververzekeren.nl/
http://www.allesoververzekeren.nl/over-ons
http://www.verzekeraars.nl/
http://www.nvb.nl/vereniging/122/bureau.html
http://www.nvb.nl/publicaties/106/cao-banken.html
http://www.ebf-fbe.eu/
http://www.ebf-fbe.eu/
http://www.nvb.nl/
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samen werk aan 15.000 mensen en bedienen zo’n 7 miljoen relaties. Het marktaandeel van de Adfiz-

leden in de intermediaire distributie is ongeveer 50%. 

 

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz kiezen er voor zich kwalitatief te onderscheiden. Zij kiezen 

er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen 

onderscheidend maken in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Zij onderwerpen zich 

aan gedragscodes op het gebied van onder meer onafhankelijkheid van advies en integriteit. 

Meer informatie op: www.adfiz.nl 

 
NBA 

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder 

andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden 

(registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA helpt accountants hun rol in de 

maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst. De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de 

belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele 

accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de 

maatschappij. 

Meer informatie op: www.nba.nl 
 

Vakbonden 

De volgende vakbonden zijn actief in de sector Financiële dienstverlening.  

 
De Unie 

De Unie telt ruim 70.000 leden, werkend in alle beroepsgroepen en geledingen van (vooral) het 

bedrijfsleven en de (semi)overheid. De leden van De Unie hebben vaak een leidinggevende positie in het 

midden- en hoger kader of streven naar een professionele carrière op hun vakgebied. De Unie is 

daarnaast ook een collectieve belangenbehartiger die als partij optreedt bij fusies, reorganisaties en bij 

het opstellen van cao's. De Unie onderhandelt bij honderden bedrijven als ABN AMRO, Akzo, Corus, KLM, 

Philips en Unilever en is ook partij bij branche-cao’s, zoals die voor het verzekeringsbedrijf 

 

 
De Unie is de toonaangevende vakorganisatie in de financiële dienstverlening en is betrokken bij alle cao’s 

die afgesloten worden. Ook onderhoudt de bond met de meeste werkgevers structurele contacten. De 

Unie is specialist op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de financiële dienstverlening. Maatwerk  staat 

daarbij in de belangenbehartiging centraal. 

Meer informatie op: www.unie.nl 

 
FNV Bondgenoten 

FNV Bondgenoten is de grootste vakbond in de marktsector. De bond behartig de belangen van leden op 

het gebied van werk en inkomen. Voor werkgevers en overheid is FNV Bondgenoten 

onderhandelingspartner.  

 

Wat FNV Bondgenoten vooral bijzonder maakt, is dat het dicht bij mensen staan en oog heeft voor hun 

verscheidenheid. Solidariteit is hiervoor de beste basis. Gewerkt wordt vanuit een visie waarin 

democratie, mensenrechten en duurzaamheid centraal staan.  FNV Bondgenoten maakt deel uit van de 

vakcentrale FNV en werkt intensief met andere vakbonden samen. Nationaal en internationaal. 

 

De activiteiten van FNV Bondgenoten worden uitgevoerd door vrijwilligers en eigen werknemers.  

FNV Bondgenoten wil in 2015 met FNV Bouw, Abvakabo FNV, FNV Kiem en FNV Sport opgaan in één 

ongedeelde FNV. Onder de vlag van FNV in Beweging vernieuwt de FNV zijn organisatie.  FNV 

Bondgenoten blijft als zelfstandige organisatie in elk geval nog tot 2015 bestaan.  

 

http://www.adfiz.nl/
http://www.nba.nl/
http://www.unie.nl/
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FNV Finance, onderdeel van FNV Bondgenoten, behartigt de belangen van werknemers in de financiële 

dienstverlening: banken, (schade) verzekeraars en andere financiële instellingen. 

Meer informatie op: www.fnvbondgenoten.nl 

 

CNV Dienstenbond 

De vakvereniging CNV Dienstenbond is actief in de dienstensector, op de werkvloer en in Den Haag.  

Kenmerkend is dat dat CNV Dienstenbond werkt aan oplossingen in bedrijven en organisaties door bij 

voorkeur de dialoog te kiezen. CNV Dienstenbond heeft een uitgebreid dienstenpakket en is ook partner 

bij de cao’s in de sector. 

Meer informatie op: www.cnvdienstenbond.nl 

 

O&O-fondsen 

In de sector zijn geen O&O-fondsen actief, behoudens de Stichting INOF. 

 

 
Stichting INOF (Innovatieve Nederlandse Ondernemingen Fonds) is een Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds voor de zakelijke dienstverlening. INOF doet zaken voor de volgende branches:  

 Accountants  

 Boekhoudbureaus  

 Belastingconsulenten  

 Administratiekantoren  

 Registeraccountants  

 Organisatieadviesbureaus  

 Overige economische onderzoeks- en adviesbureaus  

INOF heeft tot doel om subsidiegelden aan te trekken en aan te wenden ten behoeve van arbeidsmarkt- 

gerelateerde projecten binnen deze branches. Hoger opgeleide werknemers hebben vaak een 

permanente educatieverplichting en blijven op die manier afdoende geschoold. INOF richt zich ook op 

scholingsactiviteiten voor lager geschoolden in de sector. De volgende ontwikkelingen maken het 

noodzakelijk dat ook werknemers tot MBO-4 niveau geschoold worden:  

 de stijgende automatiseringsgraad;  

 het tekort aan kwalitatief goede werknemers binnen de sector;  

 de steeds hogere eisen die aan werknemers moet worden gesteld door wijzigingen in de (fiscale) 

wetgeving.  

In dit kader treedt Stichting INOF als aanvrager voor ESF-subsidies die ten goede komen van de 

bedrijven in de genoemde branches. Stichting INOF is door het Agentschap SZW geaccrediteerd. 

 

Kenniscentra 

NIBE-SVV 

NIBE-SVV is het belangrijkste kennisinstituut van de financiële sector. Het verzorgt talloze opleidingen, 

verzorgt adviezen en is sterk verbonden met de sector Financiële dienstverlening. Er werken in 

Amsterdam en op de opleidingslocaties zo’n 100 medewerkers. Veel opleidingen worden ook incompany 

verzorgd. 

Meer informatie op: www.nibesvv.nl 

 

ECABO 

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve, ICT- en 

veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de 

http://www.fnvbondgenoten.nl/
http://www.cnvdienstenbond.nl/
http://www.nibesvv.nl/
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jongeren is ervoor in opleiding. ECABO is een van de 17 kenniscentra die ons land telt. ECABO staat voor 

een arbeidsmarkt ‘in balans’.  

 

Missie 

Een arbeidsmarkt in balans is geen vanzelfsprekendheid. Om het huidige niveau van welvaart en welzijn 

te behouden én te versterken, moeten we in Nederland blijven beschikken over goed opgeleid personeel. 

Vanuit deze visie legt en onderhoudt ECABO verbindingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met 

als missie 'een essentiële bijdrage te leveren aan de instroom van voldoende en goed opgeleide 

medewerkers voor de economisch-administratieve, ict-, en veiligheidsberoepen'.  Bijzonder is de nauwe 

verbondenheid met ROC’s, werkgevers- en werknemersorganisaties via Sectorraden. Zo is er ook een 

Sectorraad Financiële dienstverlening, waar partijen met elkaar overleggen over actuele en toekomstige 

ontwikkelingen en de invloed daarvan op de inhoud van opleidingen en beroepscompetenties. 

 

 

Wet educatie en beroepsonderwijs 

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de daarmee samenhangende bekostiging door het 

Ministerie van OCW bepalen de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor 

het middelbaar beroepsonderwijs. Deze wettelijke taken zijn, samengevat:  

 Het ontwikkelen en onderhouden van een landelijke kwalificatiestructuur, gericht op de aansluiting 

tussen het aanbod van beroepsonderwijs en de maatschappelijke behoefte daaraan. 

 Zorgen voor voldoende kwalitatieve leerbedrijven die de beroepspraktijkvorming verzorgen. 

 Het bevorderen van de kwaliteit van de plaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt verzorgd. 

 Het ontwikkelen van voorstellen over welke beroepsopleidingen voor een rijksbijdrage in aanmerking 

zouden moeten komen. 

Private activiteiten worden zonder winstoogmerk ondernomen in samenhang met en ter versterking van 

de publieke taken. ECABO publiceert op de website www.ecabo.nl arbeidsmarktinformatie over specifieke 

beroepen op mbo-niveau in de financiële dienstverlening.  

Meer informatie op: www.ecabo.nl 

 

Handige links 

www.allefinancevacatures.nl 

www.werk.nl 

www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie 

www.monsterboard.nl/financieel 

www.nationalevacaturebank.nl 

http://www.ecabo.nl/
http://www.ecabo.nl/
http://www.allefinancevacatures.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie
http://www.monsterboard.nl/financieel
http://www.nationalevacaturebank.nl/
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Stellingen 

 

De volgende trends en stellingen worden besproken: 

 

A: Economische en technologische ontwikkelingen 

1. Door verlaging van arbeidskosten heeft de sector meer problemen om aan gekwalificeerd personeel 

te komen, vooral op hbo niveau. 

2. Scheiding banken en verzekeraars is een zichtbare ontwikkeling. De scheiding van banken en 

verzekeraars heeft weinig/geen gevolgen voor de distributie van financiële producten. 

3. Er wordt onvoldoende (suboptimaal) ingespeeld door de sector Financiële dienstverlening op het 

toenemende gebruik van financiële diensten via mobiele apparaten. 

4. Het internationale karakter van de banken en verzekeringsinstellingen biedt kansen voor de 

werkgelegenheid in Nederland.  

5. Bank- en verzekeringsproducten en -dienstverlening zijn veel transparanter geworden sinds de komst 

van internet. De klant (B2C) heeft geen persoonlijk advies meer nodig. 

6. Of juist:  

7. Producten worden dermate ingewikkeld, dat de klant door de bomen het bos niet meer ziet en niet 

voldoende geholpen wordt met uitsluitend online dienstverlening.  

8. De markt van financiële producten diversifieert. Er komen nieuwe producten en nieuwe klantgroepen 

bij (zzp’ers bijvoorbeeld). Dat vergt topkrachten. Minder maar beter. De sector moet inspelen met 

innovatieve, op maat gesneden diensten. 

9. Toenemende verkoop via internet is weliswaar de dominante trend. Maar persoonlijke dienstverlening 

maakt onderscheidend vermogen. Omdat de invloed van internet toeneemt, neemt ook de behoefte 

aan onafhankelijk intermediair en persoonlijk advies toe.  

 

B: Arbeidsmarkt kwantitatief 

1. Is de krimp van het aantal leerlingen ‘a blessing in disguise’? De totale uitstroom uit hbo en mbo dekt 

de komende jaren, ondanks de krimp in werkgelegenheid, niet de instroombehoefte. Maar gelet op 

het verschuivende functiegebouw heeft de sector de komende jaren meer aan gespecialiseerde hbo-

adviseurs en ‘handjes’ op mbo1 en mbo2-niveau. 

2. Nu krimp in werkgelegenheid, maar blijft dat de dominante trend?  

3. Er is momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt voor accountants. In de toekomst wordt 

eenzelfde trend verwacht. 

4. De dalende instroom van gediplomeerden van de opleiding Commercieel Medewerker Bank- en 

Verzekeringswezen (CMBV), compenseert de krimpende werkgelegenheid voor CMBV’ers op de 

arbeidsmarkt; per saldo wordt de arbeidsmarkt dus niet krapper. 

5. De instroomkansen voor laag of middelbaar opgeleide werkloos werkzoekenden nemen de komende 

jaren af omdat het gevraagde opleidingsniveau stijgt.  

6. De kansen voor stages verschillen per regio: het is de verantwoordelijkheid van de opleidingen om 

meer evenwicht in de stagemarkt te creëren. 

 

C: Functie-eisen 

1. Hbo’ers dienen meer vakmanschap te hebben. Krediet verlenen en verzekeren is een vak. 

2. Eisen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) m.b.t. vakbekwaamheid zijn voor hbo’ers 

minimumeisen. 

3. De bankier en verzekeraar van de toekomst is geen marketeer meer maar klantgericht vakman. 

4. De verschuiving van het front-office werk van face-to-face naar digitaal vergt andere competenties 

van de CMVB’er. De adviesfunctie zal zich steeds meer uitkristalliseren op eenvoudige vs. 

ingewikkelde consumenten- of bedrijfsgerichte producten. 

5. Kennis van social media én van de gevaren hiervan is onontbeerlijk: elke commercieel medewerker 

bank- en verzekeringswezen moet een cursus ‘Privacywetgeving’ hebben gevolgd.  

6. Naast cijfermatig inzicht spelen sociale vaardigheden een steeds grotere rol bij werknemers in de 

sector. 

7. Door automatisering en digitalisering stijgt de arbeidsproductiviteit waardoor vervangingsvraag 

afneemt. 

 

 

 

 

 

Bijlage II Verslag paritaire sectortafel 

Financiële dienstverlening 
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D: Overig 

1. De tweedeling front-office / back-office wordt een driedeling met de extended-office. 

2. Opkomst van telefonische info- en helpdesks. 

3. Integriteit wordt een belangrijke kerncompetentie. 

4. Verandering klantgroepen: meer vrouwen en digitaalvaardige jongeren. 

5. Advisering steeds sneller, op afstand en beter. 

6. Rol van intermediars. 

7. Toename van de inzet van social media bij werving van nieuw personeel en/of klanten. 

 

Verslag  

 

Er verdwijnt werk aan de onderkant, administratieve processen worden geautomatiseerd, beslisregels in 

software vastgelegd. Daarmee verdwijnt circa 15% van de werkgelegenheid, met name op MBO-niveau. 

Daarbij lopen banken voor op verzekeraars, die wat later in het proces afslanken. Er is sprake van een 

structurele trend, die niet wordt gecompenseerd door meer werkgelegenheid aan de bovenkant. 

Een functiegebied (backoffice) verdwijnt. De vergelijking wordt gemaakt van die van een bakker die het 

slagersvak moet gaan leren. De deelnemers constateren met elkaar een enorm  mobiliteitsvraagstuk. Dat 

moet in de sector worden opgepakt, in samenwerking met andere sectoren: de uitplaatsing zal immers 

veelal buiten de eigen sector moeten plaatsvinden. 

 

De snelle technologische ontwikkeling biedt ook kansen: voorbeelden zijn ‘big data’, social media, de 

analyse van twitters en tweets. Daarmee komt er extra werkgelegenheid voor ‘datalezers’ en ‘data-

analyseerders’ ook op MBO-niveau. In die analyse staat het analyseren van klantwensen en vooral ook 

klantgedrag centraal. Hoewel deze ‘nieuwe werkgelegenheid’ het verdwijnen van de ‘oude 

werkgelegenheid’  niet volledig compenseert, liggen hier kansen. Omdat dit proces nu start en snel 

hoogtij viert moeten de opleidingen nu nadenken, hoe ze hierop het beste kunnen inspelen. 

 

Enkele organisatietrends die worden gesignaleerd: 

 De frontoffice krijgt een andere rol, waarbij veel meer focus ligt op de adviesfunctie; 

 Het betekent ook herontwerp van de bestaande organisatie. In plaats van een stafafdeling 

‘Klantenservice’ wordt de klantgedrevenheid onderdeel van het primaire proces.  

 Verzekeringen worden ‘risico’ verzekeren. De levensverzekeringen verdwijnen. De marges staan in de 

verzekeringsbranche onder druk. 

 Ten gevolge van bezuinigingen doen sommige bureaus hun administratie eerder zelf terwijl andere het 

juist uitbesteden en zich richten op hun kerntaken. Welke optie gekozen wordt hangt af van: 

Efficiëntie (eenvoudig werk wordt sneller zelf gedaan terwijl complex werk eerder wordt uitbesteed om 

te kunnen voldoen aan regelgeving), kwaliteit, regelgeving en risico  

 

De deelnemers denken niet dat met het streven om de arbeidskosten te verlagen bedrijven meer moeite 

hebben om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Wel denken zij dat het zaak is goed 

gekwalificeerde medewerkers vast te houden. Deze vertrekken nu vaak, gaan bij een kleinere 

dienstverlener werken of beginnen voor zichzelf. Nog teveel nadruk ligt op kosten gedreven beleid 

(arbeidsvoorwaarden), terwijl de klant een financiële dienstverlener beoordeelt op kwaliteit en 

klantgedrevenheid. Dat mag best wel een paar centen kosten, want dat verdient zich weer terug. 

 

Opgemerkt wordt dat de aard van de arbeidsrelaties verandert: 

 Het aandeel flexibel groeit naar zo ‘n 20% dat leidt tot minder betrokkenheid van werknemers; 

 Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ZZP’ers, ook op hogere functies zoals 

projectmanagement. ZZP’ers worden ook ingezet om gaten te dichten. Met de stijging van het 

werkniveau nemen zij op een aantal plaatsen de plek in die uitzendkrachten hadden; 

 Er wordt in toenemende mate gewerkt met (interne) detacheringsconstructies. 

Deze ontwikkelingen zijn zowel bij banken gaande als bij verzekeraars. 

 

Andere arbeidsmarktontwikkelingen: 

 Er is sprake van een ruime arbeidsmarkt, dat is een structureel gegeven. 

 Door digitalisering wordt werk wegbezuinigd. Maar er is ook sprake van toename van 

werkgelegenheid vanwege controlerende werkzaamheden (denk aan archiveren, aantonen, 

verantwoorden, goed weerleggen en rapporten opstellen voor het maken van 

managementinformatie). Verscherping van toezicht en regelgeving zorgt er voor dat dit soort 

administratieve governance-functies toenemen. Het functiegebouw krijgt daarmee een extreem 

zandlopermodel: onderkant handjes nodig, midden is al geautomatiseerd en bovenkant is nodig voor 

controle en toezicht houden. Werk is vooral MBO+ (Associate Degree)  en HBO-niveau.  

 De lagere en middelbare niveaus zijn vooral nodig voor dossiervorming en archiefbeheer. 

 Licht administratieve werkzaamheden blijven nodig bij bijvoorbeeld bij accountantskantoren. Hier 

vindt ook een verbreding van werkzaamheden plaats. 
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De belangrijkste stelling bij ‘arbeidsmarkt kwantitatief’  is stelling B4 (zie hierboven). Deze stelling wordt 

door de deelnemers onderschreven. Het is een  blessing in disguise  dat het aantal CMBV’ers zo sterk 

terugloopt. Daar was anders geen werk voor geweest.  

 

Onderschreven wordt dat het aantal projecten voor doelgroepen relatief beperkt is. Wel wordt een project 

genoemd, waarbij AEGON zich richt op de instroom van langdurig werklozen. De deelnemers menen, dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook commercieel goede kansen kan bieden. 

De deelnemers constateren dat door de vervangingsvraag met name in de sfeer van informatisering 

(datawarehousing) goede kansen liggen. Doorstuderen zorgt niet altijd voor een grotere kans op een 

baan. De kansen naar beroep: specialisten, actuarissen, riskmanagers, data experts. 

 

In de werkgelegenheid is daarmee sprake van ‘minder maar beter’.  Er komt in kwantitatieve zin minder 

werk. Dat heeft, behalve uit efficiencyoverwegingen een aantal drivers: 

 Het primaire proces wordt transparanter, dat leidt tot minder klantvragen die moeten worden 

afgehandeld; 

 Er is sprake van minder maatwerk. Producten worden eenvoudiger, dus het werk eromheen ook. 

 

Daarmee zou je kunnen zeggen is sprake van een verandering van het functiegebouw. Eenvoudig werk 

aan de onderkant verdwijnt; meer focus op hoger geschoolde adviesfuncties; minder handlingswerk rond 

klantwensen. Internet helpt de klant zelf kiezen en beslissen. Dat betekent dat de producten op 

klantvriendelijke wijze via internet worden aangeboden (denk aan internetbankieren, maar bijvoorbeeld 

ook auto- of zorgverzekeringen) en dus ligt er commercieel gewin om de klant zo snel en klantvriendelijk 

door dit keuzeproces te loodsen. En daar zijn weer hooggeschoolde ICT-ers en software- en 

applicatieontwikkelaars voor nodig. De sector Financiële dienstverlening zit wat dat betreft in een 

transitiefase: “we zijn er nog niet”.  

 

De deelnemers constateren dat vooral MBO1/2/3 (veel) minder gevraagd wordt. Er worden ook bijna 

geen stageplaatsen MBO1/2 aangeboden.  Dat geldt voor bijna alle financiële branches. Door anderen 

wordt het beeld genuanceerd: “liever een gedreven MBO-er dan een ongeïnteresseerde HBO-er”. Je ziet 

ook nauwelijks nog vacatures op MBO-niveau. Bij verzekeraars zie je nog wel vacatures op MBO4-niveau.  

 

Dan de arbeidsmarkt in kwalitatieve zin. Het woord functie-eis is achterhaald. Je moet denken in type 

mens. Het gaat om moraliteit en mentaliteit. Projectmatig werken, flexibel, ondernemingszin, 

klantgedreven zijn dan de kernbegrippen. Minder denken in vaktechnische vaardigheden (het ‘wat’ type) 

en meer in oplossingsgerichtheid (het  hoe’ type). Er komt meer focus op eigen oplossingsrichtingen. 

Daarmee wordt de rol van de traditionele lijnmanager ook een andere: hij/zij moet meer uitgaan van het 

aansturen van professionals (zelfsturing) dan het leiding geven aan werknemers.  

 

Enkele trends die door de deelnemers worden genoemd: 

 Commercieel gedrag met focus voor het klantperspectief krijgt een veel grotere rol. Dat geldt feitelijk 

voor alle functies. Dat betekent ook andere vaardigheden en een 24/7 mentaliteit. Om het in termen 

uit te drukken: van cognitief naar lerend en adaptief gedrag/houding met focus op ondernemend 

karaktervermogen. Deze klantgedrevenheid is nog niet goed vastgelegd in (gevraagde) competenties. 

 Sociale vaardigheden worden steeds belangrijker naast inhoud/kennis, biedt ook kansen naar andere 

beroepen. Onderscheidend vermogen, motivatie en hoe iemand zich presenteert is belangrijk. 

 Verdringing vindt zeker plaats maar is een tijdelijke kwestie. Na verloop van tijd hebben 

hoogopgeleiden die onder hun niveau werken geen uitdaging meer, met als gevolg dat ze gaan 

jobhoppen. Desondanks worden hoger opgeleiden eerder aangenomen omdat ze sneller kunnen 

worden ingewerkt en deze sneller afronden (hoge arbeidsproductiviteit). Het tijdelijke karakter past bij 

de flexibiliserende arbeidsmarkt.  
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Deelnemers 

 

Naam organisatie Naam deelnemer 

Organisatie Naam 

  

Alfa College Jan Voortman 

WSP Groot Amsterdam Ronald Mom 

WSP Groot Amsterdam Yong Haselaar 

Rabobank Paul Timmermans 

INOF Sekar Uslu 

 Raoul Schupers  

Olympia Francoise Buitelaar 

Achmea Robert Boulogne 

Optima Toke van de Wiel 

Towers Watson Sylvia The 

Verbond van Verzekeraars Lieke Hoomans 

Verbond van Verzekeraars Joanna Hildering 

Albeda College Aad Veldhoen 

ROC van Amsterdam JM Rondeel 

ECABO Gert Renting 

ECABO Wim Streumer 

ECABO David Picavet 

ECABO Harald de Jong 

UWV Marieke Duijndam 

UWV Kees van Uitert 

UWV Alessandra Desoff 

UWV Marjolijn Berend 

UWV Marije Renema 
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Op 13 juni 2014 hebben 24 deskundigen uit de sector Financiële dienstverlening zich gebogen over de 

vraag, welke trends zich voordoen of zullen voordoen en welke invloed deze hebben op de factor arbeid. 

Dit regio-event werd georganiseerd door UWV afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies samen met het 

Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst. Hieronder volgt 

van deze bijeenkomst een kort verslag.  

 

Selecteren en prioriteren 

Het regio-event had een interactief karakter, met een actieve bijdrage vanuit de medewerkers zelf. Aan de 

hand van vragen en stellingen discussieerden de deelnemers in 2 werkgroepen. Aan het einde van de 

bijeenkomst werden de belangrijkste trends geselecteerd, geprioriteerd en thematisch geordend. 

Hieronder een kort overzicht van de uitkomsten. 

 

 
 

 

 
Drivers voor afname werkgelegenheid 

De deelnemers geven aan, dat er 3 ‘drivers’ zijn voor de structurele afname van de werkgelegenheid in 

de sector: 

 Technologische ontwikkelingen, internetbankieren bijvoorbeeld; 

 Grotere focus op kostenbeheersing en margedruk; 

 Veranderend consumentengedrag. 

Met name de werkgelegenheid op mbo-niveau verdwijnt. Sommigen schatten in dat tot en met mbo-4 

nog slechts 30 procent van het aantal banen behouden blijft. Er is nog geen zicht op een stabilisatiepunt.  

 

 
 

Bijlage III Verslag regio-event       

Groot-Amsterdam 
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Veranderende competenties 

Er is niet alleen sprake van afname van de werkgelegenheid, er is ook sprake van upgrading van functies 

en veranderingen in functies. Meer focus op adviesvaardigheden, producten en diensten worden vaker via 

internet aangeboden. Vergelijkingssites maken verschillen tussen vereiste competenties en aanwezige 

competenties te groot is. Producten en diensten (en ook de prijzen) worden meer transparant: daardoor 

loopt de concurrentiedruk op. Door een toenemende rol van de toezichthouders neemt de focus op 

controle, kwaliteitsborging en governance toe.  

 

Opgemerkt wordt dat de focus dan moet liggen op VWNW. Banken organiseren dat veelal zelf met een 

eigen mobiliteitsbureau, samen met uitzendbureaus. Tegelijkertijd  wordt geconstateerd dat niet iedereen 

de transtitie naar de nieuwe organisatie kan meemaken, omdat het contrast tussen vereiste en aanwezige 

competenties te groot is. De werkgever zou aan ‘strategische workforceplanning’ moeten doen, daarin 

kan meer worden geïnvesteerd, zo wordt opgemerkt. Er is een deltaplan scholing nodig, om in de spelen 

op de upgrading, veranderende competenties en VWNW. Daarom is het teleurstellend, zo wordt gesteld, 

dat de pogingen voor een sectorplan zijn afgeketst. 

 
Instroom vanuit mbo en hbo droogt op 

De deelnemers constateren dat de deelname aan de mbo-opleidingen die zich richten op de sector 

Financiële dienstverlening is gehalveerd. Dat volgt ook de trend van minder werkgelegenheid op mbo-

niveau, maar heeft ook een minder gunstig effect. Met minder mbo-deelnemers is er ook minder 

doorstroming vanuit het mbo naar het hbo en daarmee droogt ook de instroom in de sector vanuit het 

hbo op. Dat terwijl door de upgrading er relatief meer werkgelegenheid ontstaat op hbo- en 

wetenschappelijk niveau. Een andere oorzaak van deze opdrogende instroom is, dat jongeren niet meer 

voor een baan in de sector kiezen.  

 

 

 
 

 

Scoretabel prioritering trends, ontwikkelingen en uitdagingen 

De deelnemers kregen tot slot de gelegenheid om de belangrijkste trends en uitdagingen op een plakker 

te zetten. In de navolgende metaplansessie werden deze trends en uitdagingen geordend. Dat leverde 

belangrijkste trends en uitdagingen in de vorm van een scoretabel. 
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Scoretabel belangrijkste trends en uitdagingen 

Thema Uitwerking Score 

MBO-4 verdwijnt, 
toenemende mismatch 
tussen geraagde en 
aanwezige competenties 

Minder werk op lager niveau, MBO wordt HBO, door het overschot 
aan werknemers kiest de werkgever ‘automatisch’ voor het hoogst 
aanwezige niveau: dat is niet in alle gevallen het best passende 
niveau. Het hbo-diploma wordt steeds belangrijker. Maar de 
toestroom uit het hbo droogt op, hoe deze leemte te vullen?  

13 

VWNW, scholing 

Werk op MBO-niveau verdwijnt, met name niveau 1-3. Hoe biedt ik 
als werkgever perspectief aan deze werknemers? Er zijn veel 
inspanningen nodig, zowel aan de kant van de werkgever als aan 
de kant van de werknemer, maar de sense of urgency ontbreekt 
veelal. Om in te spelen op de benodigde competenties is een 
deltaplan scholing noodzakelijk. Servicegerichtheid en werken  
vanuit het klantperspectief wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook 
voor ICT-competenties. 

11 

 Kostenreductie 

Het verdienmodel staat onder druk, toenemende prijsconcurrentie. 
Dit leidt tot de noodzaak van efficiënter werken. Dat kan haaks 
staan op de noodzaak de kwaliteit van komt de dienstverlening en 
de servicegerichtheid te verhogen. De ondernemingen keren terug 
tot hun kernactiviteiten en stoten randactiviteiten af. Er komt ook 
meer druk op de loonkosten. 

8 

Flexibiliteit en duurzame 
inzetbaarheid 

Er komt meer focus op jobrotation te liggen. Bedrijven zouden 
meer kunnen samenwerken op het terrein van detachering, 
herplaatsing van personeel, maar in de praktijk is - gedreven door 
concurrentieoverwegingen – aan samenwerking een gebrek. Er 
treedt meer flexibilisering in de arbeidsvoorwaarden op. De 
flexibele schil wordt ook groter. Maar dat betreft vooral interne 
flexibiliteit, de inschakeling van flexarbeid neemt daarentegen af.  

7 

Nieuwe werkgelegenheid 

Nieuwe werkgelegenheid, maar op een hoger niveau. Er ontstaan 
ook nieuwe functies, bijvoorbeeld in de sfeer van ICT. Daarnaast: 
big data, compliancefuncties en interne controle (accounting). Nut 
social media uit. 

4 

MVO 
MVO begint bij jezelf. Integriteit en transparantie moeten voor alle 
medewerkers buiten kijf staan. Dat geldt voor elk niveau.  3 
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Deelnemers 

 

Naam organisatie Naam deelnemer 

Organisatie Naam 

Arnoud Bosch 
 Vereniging Docenten Assurantie en Bankleer (VDAB) - 
Hillegom 

Nelleke van der Horst  Experis (van Manpower) 

Marc Leene Experis (van Manpower) 

Ilse Valks Experis (van Manpower) 

Fred Polhout FNV Finance en FNV Zakelijk 

C. Post 
Hogeschoool van Amsterdam Domein Economie en 
Management 

Annemieke Kaasjager ING 

M. de Vries Rabobank Amstel en Vecht 

J.M.H. Rondeel ROC van Amsterdam BPV en Algemeen 

Harald de Jong Stichting ECABO 

Gert Renting Stichting ECABO 

Lieke Hoomans Verbond van Verzekeraars 

joanna Hildering Verbond van Verzekeraars + AEGON 

Jan Paul Veenhuizen FNV Finance en FNV Zakelijk 

Marjo Schoonderwoert-Maassen SNS reaal 

 

Patricia van Blitterswijk UWV 

Marije Renema UWV 

Kees van Uitert UWV 

Alessandra Desoff UWV 

Pauline de Kok UWV 

Ruud Oosterbrink WSP 

Yong Haselaar WSP 

Jorrit de Jong WSP 

Saida Aaddi WSP 
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