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Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars

Informatiebeveiliging van klantportalen 2018

1428 
adviseurs en bemiddelaars bieden een klantportaal aan

Ondernemingen met een  
klantportaal geven gemiddeld 

12% van hun omzet uit aan ICT

ICT kosten als percentage van de omzet, gerelateerd 
aan omvang onderneming (o.b.v. fte)

14%15%
10%

5%

0-2 >2-10 >10-25 >25

Klantportaal waarbinnen 
klant zelf producten kan 

afsluiten

Website waarop een  
vergelijkingsmodule  
wordt aangeboden15%6%19%

21% 
van deze ondernemingen biedt klanten een vergelijkingsmodule 
aan op haar website, slechts 6% in combinatie met een klantportaal 
waarbinnen klanten zelf producten kunnen afsluiten

52% 26van de ondernemingen gebruikt 
vergelijkingssoftware voor  
adviseurs

ondernemingen gebruiken de ver-
gelijkingsmodule als primaire bron  
bij de verwerving van nieuwe klanten

Functionaliteit klantportaal

Klanten kunnen binnen een vergelijkingsmodule de volgende producten vergelijken:

55% schade particulier 38% zorg 23% schade zakelijk
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Gebruikte technologie

Veel ondernemingen communiceren nog 
op de “traditionele” manier met klanten:

3% 
geautomatiseerd 

advies

9% 
chatbot 

100% 
klantportaal

21% 
vergelijkingstool

            39 
ondernemingen geven geautomatiseerd advies

Grote ondernemingen  
lopen voorop in het gebruik van  
nieuwe communicatiemiddelen  
(chatbots en geautomatiseerd 

advies van website/
klantportaal)

De meest genoemde vormen van geautomatiseerd advies zijn:

40% 
passende dekking schade

32% 
goedkoopste schade verzekering

11 
ondernemingen gebruiken 
algoritmes om aanbod 
en/of pricing vast te stellen

9x
aanbod mede  

bepaald op basis van  
klantprofielen

4x
prijs mede  

bepaald op basis van  
prijzen concurrenten

6x
anders

Gebruik technologie en software

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Beveiligingsaspecten

Overige veiligheidsmaatregelen mbt het klantportaal

Heeft de onderneming een beveiligingsbeleid gebaseerd op een  
risico-analyse van dreigingen? (afgezet naar omvang onderneming) 

75%

• geen veiligheidsbeleid  • wel veiligheidsbeleid

0 - 2 >2 - 10 >10 - 25 >25

25% 36%

64%
57%43%

69%
31%

18%
Klanten worden actief geattendeerd op beveiligingsaspecten 
en de maatregelen die klanten zelf kunnen treffen

40%
Wachtwoorden van klanten  
worden encrypted opgeslagen

29%
van de communicatie tussen de portal en de  
back office vindt encrypted plaats

47%
van de klanten wordt automatisch uitgelogd 
na een aantal minuten inactiviteit.

Klanten loggen in op het klantportaal via

Dual factor authenticatie 5%
Single factor authenticatie 94%

Ter vergelijking:

25% van de ondernemingen 
vraagt dual factor authenticatie 
aan medewerkers bij het inloggen


