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Samenvatting 
 
Het zijn moeilijke tijden voor beleggers, maar het goede nieuws is dat mensen dit hoe langer hoe meer inzien. 
Uit de Schroders Global Investor Study 2016 blijkt bijvoorbeeld dat beleggers zich er wereldwijd steeds meer 
van bewust zijn dat ze algemeen gesproken een langere levensverwachting hebben en dat ze meer en meer 
op zichzelf aangewezen zullen zijn om in de toekomst over voldoende inkomen te beschikken. 
 
Minder positief is echter dat het onderzoek ook uitwijst dat er een aantal gaten zitten in de basale financiële 
kennis van mensen, waardoor hun pensioenvoorziening en andere beleggingsplannen op de langere termijn 
in gevaar zouden kunnen komen. Bezorgdheid over een gebrek aan financiële geletterdheid op veel gebieden 
is dan ook zeker op zijn plaats.  
 
Uit het onderzoek van dit jaar blijkt ook dat veel beleggers geneigd zijn hun eigen beleggingscapaciteiten te 
overschatten. 
 
Hoewel de helft van de respondenten van zichzelf zegt een bovengemiddeld begrip van beleggen te hebben, 
kon bijna twee derde wereldwijd geen correct antwoord geven op de vraag wat een vermogensbeheerder 
doet. Ze verwarden de rol van de vermogensbeheerder bijvoorbeeld met die van een financieel adviseur of 
een zakenbank.  
 
Veel consumenten geven echter wel aan graag meer te willen weten. Slechts een klein deel van de 
respondenten zei niet geïnteresseerd te zijn in het vergroten van hun kennis over beleggen. Beleggers die 
op zoek gaan naar meer informatie, doen dat volgens het onderzoek vooral via de adviseur en online, 
waarbij de grootste groep zegt een beroep te zullen doen op een adviseur bij het nemen van de volgende 
beleggingsbeslissing (zie onderstaande grafiek). Daarnaast laat het onderzoek zien dat beleggers steeds 
vaker online met vermogensbeheerders communiceren, hoewel meer “traditionele” methoden – telefoon,  
e-mail of via de adviseur – ook nog veel gebruikt worden.  
 

Wanneer u weer een beleggingsbeslissing neemt, wat zult u dan waarschijnlijk doen? 

 
 
Bron: Schroders Global Investor Study 2016.  
 
Het lijkt overduidelijk dat de beleggingssector zich meer moet inspannen om de eindbeleggers beter te 
bereiken en hun kennis te vergroten. Per slot van rekening kan het voor geen enkele partij in het 
beleggingsproces nadelig zijn als consumenten beter weten welke rol vermogensbeheerders kunnen spelen 
en wat ze kunnen doen om hen te helpen hun financiële doelen op de lange termijn te realiseren. 
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Het risico van zelfoverschatting 

 
Wereldwijd hebben twee van de drie volwassenen een lage financiële geletterdheid, volgens het Global 
Financial Literacy Survey1 dat Standard & Poor’s in 2015 uitvoerde. In dit onderzoek werden aan 
150.000 mensen in 140 landen vijf meerkeuzevragen over spreiding, inflatie en rente voorgelegd. Het 
onderzoek toonde onder meer aan dat in de VS 57% van de volwassenen een redelijke financiële kennis 
heeft, terwijl dit percentage in de Europese Unie enorm varieert, van een hoge score van 71% voor 
Denemarken en Zweden tot een zeer lage 21% in Roemenië. 
 
Dit heeft echter niet direct gevolgen voor het vertrouwen waarmee mensen beleggingsbeslissingen nemen. 
Vergelijkbaar met een Zweeds psychologisch onderzoek2 uit de jaren 1980, waarin ruim driekwart van de 
mensen van zichzelf dacht bij de 50% beste autorijders te horen, laat ons onderzoek zien dat meer dan 
de helft van de respondenten (51%) ervan overtuigd is veel of iets meer te weten van beleggen dan de 
gemiddelde belegger. Zoals onderstaande grafiek laat zien, denkt slechts 13% over minder financiële kennis 
te beschikken. 
 

Vergeleken met de “gemiddelde belegger”, welk van de volgende omschrijvingen past het 
beste bij uw algemene kennis van beleggen? 

 
Bron: Schroders Global Investor Study 2016. 
 
Dit grote vertrouwen in de eigen kennis zou echter wel eens misplaatst kunnen zijn, aangezien veel beleggers 
bijvoorbeeld al niet weten wat een vermogensbeheerder precies doet. Gevraagd naar de beste omschrijving 
van de rol van de vermogensbeheerder (zie onderstaande grafiek), kiest meer dan een kwart (27%) voor 
“geeft beleggingsadvies en doet aanbevelingen over financiële producten waarin cliënten kunnen beleggen”, 
terwijl dit de rol van de financieel adviseur beschrijft. 
 
  

                                                 
1 https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey?keyfindings 
2 http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf 
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Welke van de volgende beschrijvingen past volgens u het beste bij wat een 
vermogensbeheerder doet? 

 
Bron: Schroders Global Investor Study 2016. 
 
Maar liefst 12% denkt dat vermogensbeheerders gespecialiseerd zijn in grote en complexe financiële transacties 
en als schakel fungeert tussen grote bedrijven en het publiek, wat in feite de rol van een zakenbank is. Slechts 
iets meer dan één derde (37%) van de respondenten koos het juiste antwoord, “beheert geld ten behoeve van 
cliënten en voegt hun geld samen in verschillende beleggingsstrategieën voor de lange termijn”.  
 

De wil om te leren 

Hoewel veel consumenten hun beleggingskennis waarschijnlijk overschatten, wijst het onderzoek ook op een 
duidelijke wil om die kennis te vergroten. Slechts één op de negen (11%) vindt het niet nodig meer kennis van 
beleggen op te doen. Twee vijfde (43%) zegt met een financieel adviseur te zullen praten om het begrip te 
vergroten; een vrijwel gelijk deel (42%) zegt zelf op onderzoek uit te gaan, via onafhankelijke financiële 
websites. Beleggers geven ook aan geïnteresseerd te zijn in online-gidsen en -handleidingen (36%) of door de 
overheid verstrekte informatie te raadplegen.  
 
In dezelfde lijn ligt ook dat de helft van de respondenten (50%) zegt de volgende keer dat ze een financiële 
beslissing moeten nemen, een financieel adviseur te zullen raadplegen als onderdeel van hun 
beslissingsproces. Daarnaast zegt 46% ook gebruik te maken van eigen onderzoek, op basis van informatie 
op onafhankelijke financiële websites. Andere populaire informatiebronnen zijn de websites van 
beleggingsmaatschappijen (43%) en van fondssupermarkten en beleggingsplatforms (42%), maar minder 
dan één derde (31%) zegt het advies van familie en vrienden in hun beslissing te zullen betrekken.  
 

 
Communicatie met vermogensbeheerders  
Consumenten 

 
De telefoon blijft voor consumenten de meest gebruikte manier om contact op te nemen met een 
vermogensbeheerder: 63% zegt dit ten minste “af en toe” te doen. Een vergelijkbaar deel neemt rechtstreeks 
contact op via de website of e-mail: respectievelijk 61% en 60% doet dit ten minste “af en toe”. Daarnaast 
verloopt het contact voor velen nog altijd indirect, via de financieel adviseur. 
 
Contact per post is aanzienlijk minder belangrijk: 41% van de respondenten zegt nooit meer gebruik te maken 
van de post en slechts 20% zegt hier ten minste “vrij vaak” gebruik van te maken. Gekeken naar de andere 
kant van het communicatiespectrum, laat het onderzoek zien dat relatief weinig beleggers op dit moment met 
vermogensbeheerders communiceren via de social media: 51% maakt hier nooit gebruik van. Ook apps en 
sms worden relatief weinig gebruikt om met vermogensbeheerders te communiceren. Ondanks de sterke 
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groei van online-platforms, zegt slechts de helft van de beleggers via dit kanaal met vermogensbeheerders 
te communiceren.  
 
Naar de toekomst kijkend (zie onderstaande grafiek) verwachten de respondenten dat de rol van social media, 
sms en communicatie-apps in de komende vijf jaar zal groeien, ook al is de populariteit ervan op dit moment 
nog zeer laag. Ook het gebruik van platforms zal naar verwachting toenemen: 62% van de respondenten 
denkt over vijf jaar ten minste “af en toe” op deze manier met vermogensbeheerders te communiceren. 
Contact per post, via de telefoon en de financieel adviseur zal naar verwachting daarentegen het minst snel 
groeien. 
 

Hoe denkt u over vijf jaar met vermogensbeheerders te communiceren? 

 
Bron: Schroders Global Investor Study 2016. 
 

Adviseurs 

 
Het onderzoek toont ook aan hoeveel belang adviseurs hechten aan adequate communicatie. Op de vraag 
hoe zij het liefst toegang krijgen tot de kennis en inzichten van vermogensbeheerders en andere door hen 
verstrekte informatie, antwoordde bijna de helft (47%) van de adviseurs de voorkeur te geven aan 
afzonderlijke online-artikelen. Ander populaire methoden zijn korte seminars of meetings (44%), online-
infographics (41%) en online-whitepapers (38%). Eén derde (33%) van de adviseurs koos voor verzamelingen 
artikelen in een online-magazine.  
 

Actieve versus passieve vermogensbeheerders 

 
Op de vraag in hoeverre zij het ermee eens zijn dat actieve vermogensbeheerders in het algemeen meer 
waarde toevoegen aan beleggingen dan passieve beheerders, blijken adviseurs wereldwijd een lans te breken 
voor het potentieel van actief beheer. Zoals onderstaande grafiek laat zien, is driekwart van alle adviseurs het 
ermee eens dat actief beheer waarde toevoegt, terwijl slechts 7% het hier niet mee eens is. 
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In hoeverre bent u het ermee eens dat actieve vermogensbeheerders in het algemeen meer 
waarde toevoegen aan beleggingen dan passieve beheerders? 

 
Bron: Schroders Global Investor Study 2016. 
 
 

De millennials: een verhaal apart 

 
De generatie die tussen begin jaren 1980 en 2000 is geboren wordt aangeduid als de “millennials”, of ook 
wel “generatie Y”. Deze groep mensen kijkt veelal anders aan tegen het leven. Uit de jongste Millennial 
Survey van Deloitte3 blijkt bijvoorbeeld dat millennials anders denken over bedrijven. In het algemeen staan 
(7700 Millennials in 29 landen zijn geïnterviewd in dit onderzoek) ze wantrouwig tegenover ‘big business’ en 
zijn ze, in dezelfde geest, minder trouw aan hun werkgever dan eerdere generaties.  
 
Dit betekent voor vermogensbeheerders dat een aparte benadering nodig is. Millennials zijn niet alleen minder 
bereid beleggingen langere tijd aan te houden of trouw te blijven aan bepaalde merken, maar zijn ook geneigd 
vaker van baan te wisselen, wat het opbouwen van een bedrijfspensioen bemoeilijkt. 
 
De Schroders Global Investor Study 2016 laat echter zien dat de millennium-generatie weliswaar een duidelijk 
ander beleggingsprofiel heeft, maar op andere punten misschien niet zo ver afwijkt van de grote massa als 
wel eens wordt beweerd.  
 

Kennis van beleggen 

 
Millennials geven ook in dit onderzoek duidelijk blijk van de overmoedigheid van de jeugd. Gevraagd naar de 
rol van een vermogensbeheerder geeft bijvoorbeeld minder dan een derde (32%) het correcte antwoord, 
vergeleken met twee vijfde (41%) bij de oudere respondenten. 
 
Daar komt bij dat ze “niet weten dat ze het niet weten”. Drie van de onjuiste antwoorden op de vraag werden 
door deze groep vaker gekozen dan door de oudere respondenten. Ze zeggen bovendien vaker van zichzelf 
dat ze een bovengemiddelde kennis van beleggen hebben: drie vijfde (61%) van de millennials denkt dit, 
vergeleken met minder dan de helft (45%) van de oudere beleggers. 
 
Bemoedigender is dat bijna alle (94%) van de respondenten van de millennium-generatie zeggen hun 
beleggingskennis te willen vergroten. Ze staan bovendien open voor veel manieren om dat te bereiken. Een 
gesprek met een financieel adviseur is een populaire keuze (46% tegenover 41% bij de oudere beleggers). 
Ze staan ook positiever tegenover online-gidsen en -handleidingen (42% tegenover 32%) en bekijken graag 
online-filmpjes over financiële onderwerpen (39% tegenover 30%). 
 

                                                 
3 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
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Interactie met vermogensbeheerders 

 
Hoewel verwacht had kunnen worden dat millennials in hun contact met vermogensbeheerders meer gebruik 
zouden willen maken van moderne technologie, geven velen toch de voorkeur aan dezelfde methoden als de 
oudere generaties. Ongeveer driekwart communiceert ten minste “af en toe” direct, via de telefoon (76%), 
de website van de firma (75%) of e-mail (75%), of indirect via een financieel adviseur (73%). De rol van 
sociale media blijft ook bij deze groep nog relatief beperkt (56%).  
 
Net als de oudere generaties verwachten millennials over vijf jaar meer gebruik te maken van moderne 
communicatiemethoden, vooral via de websites van firma’s (80%), e-mail (79%), online-platforms (76%), 
communicatie-apps (70%) en social media (66%). Maar de meesten verwachten toch ook nog steeds gebruik 
te maken van de telefoon (79%) of een financieel adviseur (74%). 
 
Hoewel van diverse kanten gesuggereerd wordt dat financieel adviseurs hun businessmodellen aanzienlijk 
zullen moeten aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor de nieuwe generatie beleggers, onderschrijft ons 
onderzoek deze visie niet. Ons onderzoek wijst juist uit dat financieel advies nog altijd een belangrijk deel van 
het beslissingsproces is. Niet verrassend is daarnaast dat millennials meer dan andere beleggers geneigd zijn 
zelf op internet op zoek te gaan naar informatie. 
 
De helft van de beleggers van de millennium-generatie (51% tegenover 49% bij de oudere beleggers) zegt de 
volgende keer dat ze een beleggingsbeslissing nemen, een financieel adviseur te zullen raadplegen. Maar ook 
hier is er een grote groep die de voorkeur geeft aan eigen onderzoek, via onafhankelijke websites (46% 
tegenover 46%), websites van vermogensbeheerders (47% versus 40%) of websites van fondsaanbieders 
(45% versus 41%). 
 

Conclusie 
 
De Schroders Global Investor Study 2016 laat dit jaar zien dat er wereldwijd veel behoefte is aan financieel 
advies. De helft van alle beleggers zegt van plan te zijn de volgende keer dat ze een beleggingsbeslissing 
nemen, een financieel adviseur te raadplegen.  
 
Dat neemt niet weg dat de “doe-het-zelf” aanpak ook aan populariteit wint. Dat blijkt duidelijk uit de sterke 
groei van online-brokerplatforms waartoe consumenten direct toegang hebben. In het in 2015 verschenen 
rapport “The state of online brokerage platforms” van de Celent researchgroep wordt de totale groei op 
jaarbasis van de “doe-het-zelf” beleggingsmarkt in de VS in het afgelopen jaar bijvoorbeeld geraamd op 4% 
tot 6%.4 
 
Het spreekt voor zich dat een toename van “doe-het-zelf” beleggen welkom zou moeten zijn, mits beleggers 
ook werken aan vergroting van hun kennis en goed op de hoogte zijn van hun financiële situatie en 
mogelijkheden. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de kennis van consumenten op bepaalde aspecten relatief 
gering is. Het is bijvoorbeeld moeilijk te geloven dat mensen die vertrouwen op hun eigen beleggingskennis, 
werkelijk weten wat ze doen, als ze voor een groot deel niet weten welke rol een vermogensbeheerder speelt 
ten opzichte van een adviseur, verzekeringsmaatschappij of zakenbank. 
 
Consumenten geven bovendien nog altijd verontrustend veel blijk van zelfoverschatting, net zoals mensen al 
snel hun eigen rijvaardigheid overschatten. Dit gedragskenmerk van beleggers is al langer bekend, maar we 
moeten beseffen dat het aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van consumenten na, 
bijvoorbeeld, de pensionering. Aangezien mensen steeds meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
pensioenvoorziening, is het zorgwekkend dat – zoals ons onderzoek aantoont – er een aanzienlijke kloof 
gaapt tussen wat ze denken te weten en wat ze werkelijk weten. 
 
De OESO5 roept op tot grotere inspanningen om de jonge generaties beter wegwijs te maken in de financiële 
wereld. Dat initiatief valt toe te juichen. Maar ook de generaties die dichter bij hun pensionering staan zijn 
gemiddeld relatief slecht op de hoogte van beleggen en de rol die dit wel en niet kan spelen voor hun 

                                                 
4 http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190 
5 http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm 

http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190
http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm
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financiële toekomst. Dat betekent dat grote groepen mensen die zelf zorg moeten dragen voor hun 
pensioenvoorziening, het risico lopen niet “lang en gelukkig” te leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de Schroders Global Investor Study 2016 
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 
28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en 
de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen 
beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers 
in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft. Note: Het kan zijn dat sommige percentages tellen niet optellen tot 100%. Dit is te wijten aan 
decimaalafronding of een multi-gecodeerde vraag. 

 
Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een 
financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of 
fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische 
beslissingen. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde 
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. 

Uitgegeven door Schroder Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V 7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de 
Financial Conduct Authority. 

Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. 

Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden 
gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch 
de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/of www.schroders.nl bevatten aanvullende 
disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. 

 

http://www.schroders.nl/
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