
De consument in de keten(en)
Zeist, 5 november 2015

“Bouwen aan digitaal vertrouwen.”
Hoe de digitaal ervaren consument van de toekomst denkt 

over verzekeringen en hypotheken.

Francis Bak & Jennifer Smit
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Aanleiding
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“Digital natives”

“Always-on”

“Zelfredzaam”

“Generatie Y, 
digitale generatie”

“Liever online 
dan offline”

“Zelf in regie en control”

“Behoefte aan online experience”



Onderzoeksaanpak

• Doelgroep

Jongvolwassenen (18-25 jaar) die binnen nu en 5 jaar belangrijke financiële 
beslissingen gaan nemen.

• Onderzoeksvraag 

“Hoe denkt de generatie jongvolwassenen over de digitalisering van financiële 
dienstverlening. Hoe bouwen zij hun kennis op? En welke vertrouwensaspecten 
spelen hierbij een rol?”

• Enquête online en fysiek

• Respondenten 458

• Panel-discussie met 5 jongvolwassenen
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Vragen
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• Hoe bouwen jongvolwassenen hun kennis op?

• Welke vertrouwensaspecten spelen een rol?

• Welk aankoopproces heeft de voorkeur?

• Hoe denken jongvolwassenen over de digitalisering van financiële processen?
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1. Ouders/familie zijn de belangrijkste informatiebron
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2. Jongvolwassenen hebben te weinig kennis om 
verantwoordelijkheid te nemen voor financiële beslissingen.
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3. Jongvolwassenen hechten veel meer vertrouwen aan het 
advies van ouders/familie dan aan dat van aanbieders van 

verzekeringen/hypotheken. 
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4. Jongvolwassenen willen persoonlijke informatie delen 
wanneer er voldoende eigen voordelen aan verbonden zijn 

en dit niet gedeeld wordt met derden.
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5. Jongvolwassenen vertrouwen er niet altijd op dat 
financiële dienstverleners zorgvuldig met hun privé-gegevens 

omgaan. 
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6. De meerderheid van jongvolwassenen is op dit moment 
verzekerd via zijn/haar ouders, en houdt zich hier zelf weinig 

mee bezig.
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7. Bij verzekeringen neigen jongvolwassenen in de toekomst 
naar zoveel mogelijk online afsluiten. Bij hypotheken heeft 

het fysieke kanaal de voorkeur.



19

7. Bij verzekeringen neigen jongvolwassenen in de toekomst 
naar zoveel mogelijk online afsluiten. Bij hypotheken heeft 

het fysieke kanaal de voorkeur.



20

7. Bij verzekeringen neigen jongvolwassenen in de toekomst 
naar zoveel mogelijk online afsluiten. Bij hypotheken heeft 

het fysieke kanaal de voorkeur.



21

8. De digitalisering van processen zorgt bij jongvolwassenen 
doorgaans voor minder vertrouwen in de financiële 

dienstverlening. 
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9. Jongvolwassenen zijn van mening dat een fysiek adviseur 
beter advies kan geven dan een robot. 
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10. De Poliskluis is onbekend onder jongvolwassenen, maar 
speelt wel in op hun behoeften aan overzicht en gemak 

voor het bewaren van hun verzekeringspolissen.
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11. De meerderheid van de jongvolwassenen is positief over 
Idensys, omdat het hen overzichtelijk en gemakkelijk lijkt. 
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Conclusies
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• Jongvolwassenen zijn bang voor een te vér gaande digitalisering van processen 
waarbij veel persoonlijke (financiële) waarde op het spel staat. 

• Aanbieders van (vooral) hypotheken kunnen effect sorteren door hun fysieke 
informatiekanalen (adviseurs) relevanter te maken voor jonge nieuwe 
consumenten. 

• Jongvolwassen verkiezen de kennis en ervaringen van hun ouders boven die van 
verzekerings- of hypotheekadviseurs. 

• Ouders spelen ook een grote rol als het gaat om vertrouwen in financiële 
dienstverleners.

• Bescherming van de privacy en het verkrijgen van eigen voordelen zijn de 
belangrijkste aspecten voor het wel of niet delen van persoonlijke informatie met 
financiële dienstverleners. 

• Idensys en Poliskluis zijn twee concepten die jongvolwassenen niet kennen, maar 
waarvan ze wél de gemaksvoordelen inzien.
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• Besef dat digitalisering grote gevaren met zich meebrengt

• Gebrek aan veiligheid maakt ons meer traditioneel

• Persoonlijk contact is onmisbaar voor vertrouwen

• Oplossingen voor onveiligheid dringend geboden

• Communiceer op een manier die vertrouwen wekt
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Bouwen aan digitaal vertrouwen!


