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B
anken geven heel veel geld 
uit aan het positioneren van 
hun merk. Er gaat voor de 
consument geen dag voorbij 

zonder dat hij wordt ‘aangesproken’ door 
één van de vele banken en verzekeraars. 
Via de tv, radio, internet, mailings, abri’s 
en sponsoring wordt de consument van 
alle kanten belaagd door banken die alle-
maal een unieke boodschap hebben.
Maar ziet de consument wel een 
onderscheid tussen de banken?
 
onderscheid?
In 2004 en in 2008 hebben TDM en 
E-profile een onderzoek onder 75.000 
Nederlandse consumenten (ouder dan 18 
jaar) gedaan naar deze vraag: ervaart de 
consument daadwerkelijk een onderscheid 
tussen de verschillende banken? Welk 
effect heeft de positionering van de 
verschillende banken  op de merkbeleving 
van de consument? In het onderzoek 
stonden de volgende vragen centraal: 
Ervaart u als consument een duidelijk 
onderscheid tussen de verschillende 
instellingen binnen de financiële 
dienstverlening? 
Vijfenzeventigduizend Nederlandse 

consumenten werden ondervraagd: 1548 
daarvan vulden de enquête in, waarvan 
1349 volledig. De enquêtes zijn online 
afgenomen. 

betrouwbaar en oprecht
Uit het TDM-onderzoek uit 2004, bleek 
dat banken als ‘betrouwbaar’ en ‘oprecht’ 
door de consument gezien werden. Dit 
zijn waarden die je als consument van 
een dienstverlener waaraan hij zijn geld 
toevertrouwt, mag verwachten. 
Uit de resultaten blijkt dat de consument 
net als in 2004 weinig onderscheid ziet 
tussen de banken. De consument vindt 

bij de verschillende banken, met name 
de waarden: ‘Veilig’, ‘Betrouwbaar’ en ‘Kennis 
van zaken’ van toepassing. Deze drie 
waarden horen echter bij de financiële 
dienstverlening in het algemeen en 
hebben vooral betrekking op de kwaliteit 
en efficiëntie van de (financiële) 
dienstverlening. 
Ook ten aanzien van de eigen bank 
beoordeelt de consument met name de 
kwaliteit (8,2) van de dienstverlening 
als positief. De consument vindt zijn 
bank in eerste instantie betrouwbaar. De 
contactmomenten geven de consument 
een vrij prettig en vertrouwd gevoel. 

beter dan in 2004
Ondanks dat het onderzoek midden in 
de bankencrisis is uitgevoerd,  zijn de 
banken in 2008 in vergelijking met het 
onderzoek in 2004 er op alle punten op 
vooruitgegaan. Er is bij de consument 
geen gevoel van trots of verwantschap 
met de bank. De bank is een noodzakelijk 
instituut. Dit is logisch, want alle 
financiële diensten zijn altijd een 
middel tot een doel.  Niemand wil een 
hypotheek. Je hebt het nu eenmaal nodig 
om het huis van je dromen te kopen.

We hebben de 5 grote banken op een 
rijtje gezet [zie grafiek 1].
ING heeft tijdens de crisis duidelijk een 
klap gekregen. Het gemiddelde cijfer 
voor ING is 6,6. Ook ABNAMRO doet het 
duidelijk minder goed als Rabobank en 
Postbank. Minder goed,  want gezien 
hetgeen allemaal gebeurd is, kun je 

Wat gebeurde er in 2008 toen de  
enquête werd afgenomen?

6 oktober 2008:  Enorme koersval
7 oktober 2008:  Garantie spaartegoeden tot 100.000 (en geruchten IceSave)
8 oktober 2008:  IceSave bevriest tegoeden. 
9 oktober 2008:  Overheidssteun voor bancaire diensten (20 miljard)
13 oktober 2008: Onderlinge leningen EU banken gegarandeerd  
  (het Europese reddingsplan)
19 oktober 2008: ING krijg 10 miljard Kapitaalinjectie
24 oktober 2008: IJsland vraagt lening bij IMF vanwege rand van de afgrond
28 oktober 2008: Aegon krijg 3 miljard staatssteun.

consumenten 
geven eigen 
bank een 8
Dat de financiële instellingen imagoschade hebben 

opgelopen in de wereld, lijkt ontegenzeggelijk. Maar 

uit het onderzoek van TDM te Naarden blijkt dat 

consumenten hun bank nog steeds gewoon een acht 

geven. Hoe zit het nu precies met dat vertrouwen? 
Door Rene Teeuwen
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zeggen dat alle banken het goed doen. 
Fortis kwam gemiddeld op een 6,9. Bij  
Fortis moeten wel aantekenen dat dit 
cijfers statistisch minder betrouwbaar is 
als de overige banken.

De gemiddelde onderscheidendheid van 
banken is laag. De gemiddelde score is 
5,4 op een schaal van 10. De consument 
vindt dat de banken op elkaar lijken. 

Opvallend is dat de respondenten hun 
eigen fi nanciële dienstverlener ook een 
lage score geven op onderscheidendheid. 
De respondenten,die klant zijn bij de 
Rabobank, geven een gemiddelde score 
van 5,4 (dat is het gemiddelde). De ABN 
AMRO- klanten komen lager uit, op een 5.

banken en verzekeraars zelf
Bankmedewerkers en verzekeraars 

oordelen zelf negatiever over hun eigen 
instelling: 6,9 in plaats van de vette 8 van 
de consumenten. [zie grafi ek 2].
Bij de eigen verzekeringsmaatschappij 
beoordeelt de consument
(7,5) de kwaliteit van de dienstverlening 
als positief. Niet zo positief als bij de 
banken maar wel ruim voldoende. De 
consument vindt zijn/haar verzekeraar 
in eerste instantie betrouwbaar, veilig, 
hulpvaardig en waardeert het contact met 
de verzekeraar. De contactmomenten met 
het personeel worden positief ervaren 
door de consument.
Naarmate de AEX daalt stijgt het 
vertrouwen in de “eigen bank” van de 
consument [zie grafi ek 3].

vooruitgang
De bank maakt goede vooruitgang op het 
gebied wat de klant van hen verwacht 
namelijk: De consument vindt bij de 
verschillende banken, met name de 
waarden: ‘Veilig’, ‘Betrouwbaar’ en ‘Kennis van 
zaken’ van toepassing. Ondanks de crisis 
bouwen de banken en verzekeraars aan 
hun gezamenlijke waarden maar ze zijn 
niet onderscheidend van elkaar.

Wilt u meer van dit onderzoek weten of 
van een van beide bedrijven, neem dan 
contact op met 
René Teeuwen (TDM) 088-33.22.100, 
rene@tdm.nu.  n

Het grootste gedeelte van de respon-
denten bevond zich in de leeftijdsgroep 
38–59 jaar en had een mbo- of hbo-
opleiding. In 2004 bevond het grootste 
gedeelte van de respondenten zich in 
de leeftijdsgroep ‘19-40 jaar’ en had een 
mbo- of hbo-opleiding.
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grafi ek 2

grafi ek 3
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