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Advies
Hoe ziet de toekomst van advies er uit over 5 jaar?

a) Geautomatiseerd advies, voor 30% van 
de consumenten?

b) Geautomatiseerd advies, voor 50% van 
de consumenten?

c) Geautomatiseerd advies, voor 70% van 
de consumenten?

d) Geautomatiseerd advies, voor 90% van 
de consumenten?
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Advies
Hoe ziet de toekomst van advies er uit over 10 jaar?

a) Geautomatiseerd advies, voor 30% van de 
consumenten?

b) Geautomatiseerd advies, voor 50% van de 
consumenten?

c) Geautomatiseerd advies, voor 70% van de 
consumenten?

d) Geautomatiseerd advies, voor 90% van de 
consumenten?
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Agenda

▪Trends & developments

▪Nieuwe technieken & data

▪Automatisering van het adviesproces

▪Kwaliteit van advies

▪Samenvatting
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Market trends

Personalisatie & gemak
Optimale clientjourney
voor specifieke 
klantvragen wordt de 
standaard

Data beschikbaarheid
met PSD2 en de komst van 
data aggregators veel data is 
digitaal beschikbaar

=> zie app ABN Amro

Nieuwe technologie
Toename van 
mogelijkheden om data te 
verrijken met bijv. Artificial
Intelligence en Machine 
learning
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HNWI timeframe voor relatie met Bigtech
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HNWI transfer van vermogen naar Bigtechs
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HNWI transfer van vermogen naar Bigtechs
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Apple is making the first move…
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Kosten van advies

▪ Kosten van advies zijn te hoog, een te kleine groep 
heeft toegang tot advies

▪ Financieel plan vaak eenmalig of periodiek voor 
kleine doelgroep 

▪ Zorgplichtkosten (te) hoog

▪Veel kennis nodig om goed advies te geven
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Agenda

▪Trends & developments

▪Automatisering van het adviesproces

▪Nieuwe technieken & data

▪Kwaliteit van advies

▪Samenvatting
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Behoeften van HNWI (resultaat enquete)

Rol en toegevoegde waarde van een adviseur:

▪ Persoonlijke intake

▪ Keuzes worden gemaakt obv gemak en vertrouwen

▪ Compleetheid van het service pakket

▪Kennis, overziet complexiteit

▪Onderbouwing / begrijpen waarom het advies / 
keuze goed is, dit geeft vertrouwen

▪Advies en executie (product) in 1 hand, vanwege 
gemak 

▪ Periodieke update gehele financiële situatie
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De clientjourney

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring
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Engagement

De clientjourney, optimalisaties

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Democratisering 
van kennis

Suitability, focus 
on needs

Optimalisatie 
algoritmes

Real time update / 
monitoring

Uploaden van 
digitale data

Personalisatie
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Kwaliteit van 
advies

Tijdsbesteding

Tijdsbesparing

Toename 
kwaliteit & 
consistentie

Toegevoegde 
van adviseur

Traditioneel adviesproces

Nieuw adviesproces

Geautomatiseerd advies

Toegevoegde waarde bij het automatiseren van advies
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Effect van het automatiseren van het advies

▪Democratiseren van kennis

▪Kwaliteit van het advies zal (gemiddeld) toenemen

▪Meer focus op volgorde en prioritering

▪ van doelen 

▪ van klantvoorkeuren (eerst risico aanpassen, dan inleg, etc.)

▪Gestructureerde onderbouwing van keuzes en acties

▪ Lagere kostprijs en daarmee toename van bereik

▪Aandachtspunt: wat is een goed advies?

Er is wel gedefinieerd aan welke kennisvereisten een adviseur moet voldoen, maar niet
waaraan een goed advies moet voldoen!
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Agenda
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Nieuwe technologie voor de financiele markt
High Performance Computing AI / Machine Learning

UX / Client journey Data analytics
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Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Efficient, persoonlijk adviesEngage & attract Blijf relevant

1

Profileer klanten 
en prospects

Targeted
marketing

Geautomatiseerd 
advies

Voor invullen 
intake

Relevant calls to
action

Peer-based
inzicht

2 3 4 5 6



27

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Efficient, persoonlijk adviesEngage & attract Blijf relevant

1

Profileer klanten 
en prospects

Targeted
marketing

Geautomatiseerd 
advies

Voor invullen 
intake

Relevant calls to
action

Peer-based
inzicht

2 3 4 5 6



28

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Efficient, persoonlijk adviesEngage & attract Blijf relevant

1

Profileer klanten 
en prospects

Targeted
marketing

Geautomatiseerd 
advies

Voor invullen 
intake

Relevant calls to
action

Peer-based
inzicht

2 3 4 5 6



29

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Efficient, persoonlijk adviesEngage & attract Blijf relevant

1

Profileer klanten 
en prospects

Targeted
marketing

Geautomatiseerd 
advies

Voor invullen 
intake

Relevant calls to
action

Peer-based
inzicht

2 3 4 5 6



30

Activation Orientation Intake Analysis Advice Execution Monitoring

Efficient, persoonlijk adviesEngage & attract Blijf relevant

1

Profileer klanten 
en prospects

Targeted
marketing

Geautomatiseerd 
advies

Voor invullen 
intake

Relevant calls to
action

Peer-based
inzicht

2 3 4 5 6

Coaching

Depending on:
Complexity
Behavior
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Wat is en kan Artificial Intelligence?

▪AI kan worden ingezet om onvoorspelbare en complexe (fysieke) taken te automatiseren 
en zo routinematig werk over te nemen. 

▪Maar als het gaat om abstracte taken waarbij menselijke eigenschappen als empathie, 
beoordelingsvermogen, creativiteit, inspiratie en leiderschap, zullen we altijd mensen 
nodig blijven hebben.
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Er zijn twee vormen van AI: helpen en vervangen
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Data is een vereiste: Big data, de nieuwe olie….



Together, with your data combined with 
open data we can help solve your toughest 
problems and grow your business. With 
Google Cloud, our infrastructure is your 
infrastructure. Our tools are your tools. 
And our innovations are your innovations.

Sudar Pinchai – CEO Google.

Every company will become a 
data company
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Data

zien we wat we moeten zien en
begrijpen we wat we zien?
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Welke data?
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Welk perspectief?
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Welk perspectief?
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Welke data kan worden gebruikt bij risico inventarisatie?

1. Antwoorden die de klant geeft?

2. Gedrag van een groep mensen met hetzelfde klantprofiel?

3. Meten van gedrag / actie van een consument?

4. Andere methodologie / databronnen……?
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Reageren mensen naar hoe zij denken?
‘With an MRI scanner I can look 
deeper into someone’s soul than
himself’

‘Our brain
determines what
we do, not our
thoughts’

‘The more 
transparency, 
the less trust’

Victor Lamme
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‘With an MRI scanner I can look 
deeper into someone’s soul than
himself’

‘Our brain determines
what we do, not our
thoughts’

Wat is beter:
1) Invullen van een 

vragenlijst?
2)  Meten van gedrag?

‘The more 
transparency, 
the less trust’

Reageren mensen naar hoe zij denken?



42

Agenda

▪Trends & developments

▪Automatisering van het adviesproces

▪Nieuwe technieken & data

▪Kwaliteit van advies

▪Samenvatting
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Kwaliteit van advies

▪Wanneer is een advies goed?

▪Hoe breed en gedetailleerd moet het advies zijn om goede beslissingen te kunnen 
nemen?

▪Hoe meet je een dat een advies goed is?

▪Aan welke kenmerken moet het advies voldoen?

▪ Internationaal: wordt gewerkt aan standaards door de FPSB

Een voorbeeld van een slecht advies:
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Kwaliteit van advies

▪Wanneer is een advies goed?

▪Hoe breed en gedetailleerd moet het advies zijn om goede beslissingen te kunnen 
nemen?

▪Hoe meet je een dat een advies goed is?

▪Aan welke kenmerken moet het advies voldoen?

▪ Internationaal: wordt gewerkt aan standaards door de FPSB

Een voorbeeld van een slecht/geen advies:
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Kwaliteit van advies

Voorbeeld: Afsluiten van een bankspaarproduct

▪Horizon ca. 15 jaar, doel is aanvulling van pensioen

▪Risicohouding neutraal

▪Voorstel adviseur van een bank, periodieke inleg op spaarrekening
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Kwaliteit van advies

▪Waarom worden alternatieven niet inzichtelijk gemaakt?

▪ Korte termijn risico is groter, lange termijn neerwaarts risico is vergelijkbaar, verwacht 
rendement is significant hoger
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Kwaliteit van advies

▪Waarom worden alternatieven niet inzichtelijk gemaakt?

▪ Korte termijn risico is groter, lange termijn neerwaarts risico is vergelijkbaar, verwacht 
rendement is significant hoger

Waarom worden 
alternatieven niet 
inzichtelijk gemaakt?
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Kwaliteit van advies

Er zal de komende jaren meer aandacht komen voor de 
kwaliteit van advies.

Wat is goed voor welke doelgroep?

Wat is minimaal nodig voor een specifieke use case?

Hoe kan de consument optimaal worden begeleid?
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Agenda

▪Trends & developments

▪Automatisering van het adviesproces

▪Nieuwe technieken & data

▪Kwaliteit van advies

▪Samenvatting
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Samenvatting: de rol van technologie

▪De analyse zal in hoge mate worden geautomatiseerd

▪Kosten van advies zullen afnemen en bereik groter 

▪ Financieel advies zal meer gekoppeld worden aan product executie

▪Klant zal nog meer centraal worden gezet, prioritering van doelen, maar ook van 
klantvoorkeuren

▪De focus van de (digitale) adviseur van analyse maken naar coaching

▪Advies wordt specialisme (fiscaliteit, cross border advies, estate planning, etc)

▪Meer aandacht voor de kwaliteit van adviezen (in plaats kwaliteit van adviseurs)
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3 modellen

Digitale klantreizen & 
online portals

Uitgebreide 
advies tooling

Omnichannel inzicht, 
advies & begeleiding

hybride persoonlijkdigitaal

Gepersonaliseerde, boeiende 
ervaring

24/7 inzicht in eerdere en 
huidige investeringen

Hoogwaardig advies en 
begeleiding

Uitstekende performance

Holistische financiële 
planning

Uitgebreide what-if & 
optimalisatie

Gedetailleerd inzicht in 
resultaten, risico en 
rendement

Gemeenschappelijke 
interface voor adviseur & 
klant

Interactieve betrokkenheid 
& begeleiding

Meerdere kanalen, 
gesynchroniseerd

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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3 modellen

Digitale klantreizen & 
online portals

Dedicated
advisor tooling

Omnichannel inzicht, 
advies & begeleiding

hybride persoonlijkdigitaal

Gepersonaliseerde, boeiende 
ervaring

24/7 inzicht in eerdere en 
huidige investeringen

Hoogwaardig beleggings advies 
of begeleiding

Uitstekende performance

Holistic financial 
planning

Efficient what-if & optimization

Detailed insight into risk 
and return

Gemeenschappelijke 
interface voor adviseur & 
klant

Interactieve betrokkenheid 
& begeleiding

Meerdere kanalen, 
gesynchroniseerd

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Te duur voor veel mensen, 
‘advieskloof’
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3 modellen

Digital client journeys & 
online portals

Dedicated
advisor tooling

Omnichannel inzicht, 
advies & begeleiding

hybride persoonlijkdigitaal

Personalized, engaging
experience

24/7 insight into past and
current investments

High-quality investment advice
or guidance

Top-of-the-line performance

Holistic financial 
planning

Efficient what-if & optimization

Detailed insight into risk 
and return

Gemeenschappelijke 
interface voor adviseur & 
klant

Interactieve betrokkenheid 
& begeleiding

Meerdere kanalen, 
gesynchroniseerd

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Te duur voor veel mensen, 
‘advieskloof’

Te onpersoonlijk 
(nog steeds),

Alleen heel eenvoudige 
cases 

(1 portefeuille – 1 doel)
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Advies
Hoe ziet de toekomst van advies er uit over 5 year?

a) Geautomatiseerd advies, voor 30% van 
de consumenten?

b) Geautomatiseerd advies, voor 50% van 
de consumenten?

c) Geautomatiseerd advies, voor 70% van de 
consumenten?

d) Geautomatiseerd advies, voor 90% van 
de consumenten?
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