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WAT  IS VERTROUWEN?



VAN DALE

ver·trou·wen (vertrouwde, heeft vertrouwd) 1. met zekerheid hopen: we 
vertrouwen erop dat …2. vertrouwen stellen: hij is niet te vertrouwen hij is 
onbetrouwbaar 3. (het; o) geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid



VERTROUWEN IN ONS DAGELIJKS LEVEN

Betrouwbaar  = geloofwaardig regels
Goede trouw = eerlijk afspraken
Trouw(en) = verbonden voorwaarden

Gewoontegetrouw = normaalgesproken gedrag
Merktrouw = zekerheid keuze



VERTROUWEN IN ONS DAGELIJKS LEVEN

Wie waren in 2017 de meest vertouwde Nederlanders? 



MEEST VERTROUWDE BEROEPSGROEP



MEEST VERTROUWDE NEDERLANDERS



MEEST VERTROUWDE NEDERLANDERS

Betrouwbaar  = geloofwaardig 
Goede trouw = eerlijk
Trouw(en) = verbonden

deskundigheid
integriteit                                  

toegankelijkheid
transparantie

nabijheid
empathie
openheid

…
…

verwachtingen



verwachtingen



VERTROUWEN IN FINANCIAL SERVICES

Betrouwbaar  = geloofwaardig 
Goede trouw = eerlijk
Trouw(en) = verbonden
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VERTROUWEN IN FINANCIAL SERVICES

Betrouwbaar  = geloofwaardig regels
Goede trouw = eerlijk afspraken
Trouw(en) = verbonden voorwaarden

deskundigheid
integriteit normen / waarden

toegankelijkheid
transparantie

nabijheid
empathie
openheid

…
…

cultuur

gedrag                       de klant 
centraal



Betrouwbaar  = geloofwaardig regels
Goede trouw = eerlijk afspraken
Trouw(en) = verbonden voorwaarden

deskundigheid
integriteit normen / waarden

toegankelijkheid
transparantie
klantintimiteit

empathie
openheid

…
…

toezicht AFM
klachten Kifid
publiciteit  Radar  

cultuur

vereisten
wetten

gedrag                       de klant 
centraal

VERTROUWEN



Betrouwbaar  = geloofwaardig regels
Goede trouw = eerlijk afspraken
Trouw(en) = verbonden voorwaarden

deskundigheid
integriteit normen / waarden

toegankelijkheid
transparantie
klantintimiteit

empathie
openheid

…
…

toezicht  AFM
klachten Kifid
publiciteit  Radar  

verwachtingen

cultuur

vereisten
wetten

gedrag                       de klant 
centraal

VERTROUWEN



VERTROUWEN  VERWACHTINGEN



VERWACHTINGEN

… met zekerheid ergens op hopen …
… geloof hebben in iemands goede trouw en eerlijkheid …



ZEKERHEID EN HOOP : REGELS OF GEDRAG?

verwachtingen



BETROUWBAAR OF GELOOFWAARDIG?

verwachtingen



GELOOF : TRANSPARANT OF TOEGANKELIJK?

verwachtingen



GOEDE TROUW OF VERTROUWEN?

verwachtingen



BETROUWBAAR : DESKUNDIG EN INTEGER?

verwachtingen



Verwachtingen zijn de aanname of hoop dat 
een handeling of gebeurtenis ook werkelijk 
plaats gaat vinden. Verwachtingen kunnen 
realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Als een 
verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn 
van acceptatie … of van teleurstelling 
verwarring, onzekerheid en angst.

vertrouwen

wantrouwen



DILEMMA : VERWACHTING = VERTROUWEN?



CONCLUSIE

Vertrouwen hangt samen met verwachtingen …

Vertrouwen hangt samen met de betekenis en geloofwaardigheid 
van mensen en merken ...



UPDATE 2018

Vertrouwen in Financial Services.



VERTROUWENSBREKERS 2008 - 2017

Onvoldoende onderkenning van thema’s die spelen in de leefwereld van klanten 

Ontbreken van nieuwe producten en diensten inspelend op nieuwe klantbehoeften  

Technische kwetsbaarheid van systemen, waarborgen van privacy en cybercrime

Op zichzelf gerichte cultuur waardoor niet opkomen voor klantbelang

Betekenisloze merkidentiteiten in gefragmenteerde klant communicatie

Bovenmatige drang naar digitale vernieuwing  als doel op zichzelf 



VERTROUWEN 2018

. 

Trust Financial Services NL = 43% (2016 : 44%) 

*) Brand is meant here as the concept of brand and people which also can be read as e.g. organization, financial product, service concept, financial 
advice or advisor.



BRANDS 2018

Lack of confidence still undermining trust …

Customer Compliance
hogere score voor merken die 
helder inspelen op wat voor de 
klant belangrijk is en daaraan 
op een goede manier weten te 

voldoen 
…

Purpose
hogere score voor merken 

met een voor de klant 
betekenisvolle bedoeling of
die zich in gedrag bewust 

oriënteren op een relevante 
maatschappelijke rol 

…



WAT VOOR DE KLANT BELANGRIJK IS …

Het begrip ‘customer compliance’ is eenvoudig …

1. wie de klant centraal stelt laat zich leiden door customer needs

2. wie daaraan voldoet is customer compliant

Zo simpel is het. 



VERWACHTINGEN …

Customer needs in Financial Services zijn niet evident …

- klanten ordenen en redeneren ten aanzien van geldzaken 
vanuit hun eigen leefwereld 

- klanten laten zich leiden door een fijnmazig complex van 
expliciete en impliciete motivaties



waardeklantwens klantbelang

klanttevredenheid

klantbenodigdheid

CUSTOMER NEEDS IN FINANCIAL SERVICES



waardeklantwens klantbelang

klanttevredenheid

klantbenodigdheid

want demand

NEED

explicit implicit

functional emotional

CUSTOMER
NEED



waardeklantwens klantbelang

klanttevredenheid

klantbenodigdheid

want demand

NEED

explicit implicit

functional emotional

geldzaken

CUSTOMER
NEED



jouw
advies

jouw 
aanbod

klantwens klantbelang

klanttevredenheid

klantbenodigdheid

want demand

CUSTOMER
NEED

explicit implicit

functional emotional

geldzaken

oplossing betrokkenheid

TRUST

gevoelverstand



VOORBEELD : HYPOTHEKEN (TRUST = 64%)

want demand

explicit implicit

emotionalfunctional

klantwens klantbelang

klantbenodigdheid

WONEN

jouw 
advies

jouw
aanbod

klanttevredenheid



VOORBEELD : AOV INKOMEN (TRUST = 14%)

want demand

explicit implicit

emotional

klantwens klantbelang

klantbenodigdheid

AOV

jouw
advies

jouw
aanbod

klanttevredenheid

functional



BRANDS 2018



Those Behind
people that are 

financially vulnarable

Technology Threat
cybercrime

digital integration 
AI

crypto currencies

OUTLOOK 2018

FS NL : trust remains at distruster level

Trust Building Imperatives 
Financial Services

2018
contribute to economic growth  

provide jobs
help people financially forward

protect privacy
drive sense of community
support social inclusion

Revival Brand 
building credibility 

as voice of authority

Trust-Crash Media
false information

fake-news
twitter



CONFIDENCE 2018 

1. We leven in een tijd waar zekerheden wegvallen : mensen en bedrijven zoeken hun weg 
in het omgaan met financiële onzekerheden wat vraagt om klantgerichte innovatie, 
maatschappelijke verbinding en nieuwe bedrijfseconomische fundamenten. 

2. Grote merken toonden zich in 2017 vrijwel volledig naar binnen gericht : vernieuwing 
en merkcommunicatie worden nauwelijks teruggespeeld en de opbrengst van consolidatie   
blijft voor het grote publiek onzichtbaar. 

3. Toezichthouders hielden zich met EU regelgeving en transparantie over kosten op afstand 
van klantbelang en klant benodigdheid : wat in feite een gemiste kans is voor herstel van 
vertrouwen.

Samenleving vraagt om nieuwe wegen



TRUST IN GESCHIEDENIS COMMUNICATIE

1970 1980 1990 20182010

cool-down
begrijpelijke producten
bescheiden 
regels en beperking  

2000

purpose
maatschappelijk
gidsend
verantwoordelijk

producten/diensten
features
relevant
onderscheidend

empower
toekomst-gericht
betrokken
expertise

power
global BIG
doelgericht
rationeel

sympathiek
menselijk gezicht
klantengericht
glimlach

functioneel
productgericht
afstandelijk
kantoren

Communicatie in relatie tot ontwikkeling van vertrouwen financiële dienstverleningConfidence | Vertrouwen in Banken en Verzekeraars - Update 2018 (NL)



2018 : FORCE FOR WE

Confidence today is the outcome of customer oriented staging …

Trust =
Credibility + Reliability + Intimacy

Self-orientation (egocentricity)

Trust = positive intentions + moments of truth



Wordt er ook een advies gegeven 
dat voor mij nuttig en waardevol is 
én zie ik dat wordt opgekomen 
voor mijn financiële belangen?

Helpt deze financiële 
dienstverlener (adviseur)
mij vooruit met geldzaken 

voor nu en voor later? 

ADVIES SECTOR

Voor de klant blijven waarde en vertrouwen op de achtergrond …

direct kanaal

dalende markttransparantie

adverse selection

advieskwalificatie

technologieadviesfee

onafhankelijk

?

Samengesteld uit : FRWD deskresearch 2018  

prijsvergelijkingtransactiekosten

moral
hazard

financieel
risico

complexiteit

Goed financieel advies draagt bij aan 
een beter functionerende samenleving

Functie van advies 
richt zich op het 

verminderen 
van onzekerheid

Waarde van advies 
rekent zich uit in 
meer vermogen 

minder risico 
minder schulden

Waarde van adviseur  
komt uit bij 

welzijn en vertrouwen



UITDAGING 2018 

Behoefte aan revitalisatie én versterking van de waarde van advies !!! 

Versterking van de waarde van advies               Revitalisatie financieel adviseur



SAMENVATTING

1. Vertrouwen zit inhoudelijk vast op transparantie, toezicht en technologie.

2. Cijfermatig zit het vast op de meerderheid van het publiek dat negatieve sentimenten 
over financiële kwetsbaarheid en de onzekerheid over financiële toekomst op financiële 
dienstverleners projecteert.

3. Grote banken en verzekeraars lijken absent in het publieksverlangen naar financiële zekerheid. 

4. Wantrouwen met betrekking tot financieel advies is zorgelijk : revitalisatie noodzakelijk!

5. Publiciteit : negatieve conversaties over financiële dienstverlening worden steeds extremer.

6. Kifid : stijgend aantal klachtenprocedures en rechtszaken waarin klanten gelijk moeten halen.

Transparantie brengt vertrouwen niet dichterbij



FORCE FOR WE

Vertrouwen in Financial Services is gebaseerd op de geloofwaardigheid
van mensen en merken.



TRUSTED ADVISOR

Wat moet je daarvoor doen?
Het woord is aan Marco den Boer …
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