
POSITIVITEITS MONITOR: ANALYSE FINANCIALS
APRIL – SEPTEMBER 2011

25/10/
2011



                         

SAMENVATTING

Buzzcapture heeft in de periode 1 april 2011 t/m 30 september 2011 online conversaties omtrent financiële 
instellingen gemonitord. Nagegaan werd welke organisaties het meest positief zijn besproken in online en 
sociale media. Door middel van inhoudsanalyse werd vastgesteld welke factoren voor positief sentiment 
zorgden.

De duurzame banken ASN Bank en Triodos worden verreweg het meest positief beoordeeld. Maar liefst 86% 
van de online uitingen was positief van aard. Klanten spreken hun waardering uit over getoonde visie en de 
wijze waarop wordt omgesprongen met investeringen. Niet alleen beoordeelt men positief ook maakt men 
aan het netwerk duidelijk achter deze banken te staan. De keuze voor een bank wordt weer een bewuste 
keuze. Trots wordt het hiermee “mijn bank”. Dit delen zien we ook terug in de cijfers. In de 
onderzoeksperiode werd ruim 77% meer gesproken over deze banken dan het voorgaande halfjaar.

Volledige top 10
1. ASN Bank
2. Triodos
3. OHRA
4. Zwitserleven
5. Allsecur
6. FBTO
7. Inshared
8. Centraal Beheer
9. Interpolis
10. REAAL

Opvallend zijn de vele verzekeraars in de top 10. Succesvolle campagnes van bijvoorbeeld OHRA en 
Allsecur krijgen online veel waardering. Verder lijken de verzekeraars beter in staat in te spelen op de 
behoefte van klanten. Vele onderzoeken tonen aan dat de genoemde organisaties als goed en 
klantvriendelijk uit de bus komen. Deze resultaten worden in sociale media veelvuldig gedeeld.

Onder andere FBTO scoort goed op het gebied van innovatie. Digitaal en via apps declareren is een 
positieve ontwikkeling, maar ook het geïntroduceerde platform Onderling.nl krijgt veel reacties. Dat FBTO 
het eigen beleid deels uit handen geeft wordt gewaardeerd.
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ANALYSE FINANCIËLE INSTELLINGEN

ONDERZOEKSOPZET

Buzzcapture heeft in de periode 1 april 2011 tot en met 30 september 2011 de online conversaties omtrent 
financiële instellingen gemonitord. Van 29 organisaties variërend van kleinere verzekeraars tot aan grotere 
banken is nagegaan hoe zij werden besproken in online- en sociale media. Gedurende het halve jaar zijn 
bijna 500.000 berichten geanalyseerd (n=488.818). Voor een volledige lijst van de financiële instellingen zie 
bijlage 1.

De daadwerkelijke focus van dit onderzoek ligt op het analyseren van de wijze waarop er over deze 
organisaties werd gesproken. Immers, vandaag de dag telt niet langer de kwantiteit maar kwaliteit. Door 
middel van een sentimentanalyse wordt nagegaan hoe positief de online berichtgeving is. Deze handmatige 
sentimentanalyse geeft een accuraat beeld van hoe er over de organisaties wordt gedacht. In de 
uiteindelijke rangorde wordt neutrale berichtgeving, uitingen zonder mening, buiten beschouwing gelaten.

Voor de tien best scorende organisaties wordt door middel  van inhoudsanalyse nagegaan welke factoren 
positief van invloed zijn op de berichtgeving en dat wat ze onderscheidend maakt.

SENTIMENTANALYSE

De sentimentanalyse maakt duidelijk dat de ASN Bank en Triodos online extreem positiefst worden 
besproken. Voor beiden geldt dat 86% van de berichtgeving positief van aard is. Ook OHRA en Zwitserleven 
scoren goed. De berichtgeving is voor het overgrote deel positief. Hierbij moet opnieuw opgemerkt worden 
dat neutrale berichtgeving, berichtgeving zonder mening, buiten beschouwing is gelaten. Voor de nummer 5 
tot en met 10 geldt dat de verhoudingen iets minder positief uitvallen maar over de hele linie scoren ook zij 
zeer goed.
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Opvallend is dat maar liefst 6 van de 10 best scoren organisaties bekend staan als verstrekker van  
verzekeringen. Slecht 2 banken weten zich positief te onderscheiden.

OORZAKEN POSITIVITEIT

DUURZAAMHEID - Meest opvallende organisaties in deze rangschikking zijn ASN Bank en Triodos. Zij  laten 
de 27 andere deelnemers ver achter zich. Met 86% aan positieve berichtgeving scoren zij verreweg het 
beste van alle deelnemers. Voornaamste reden is het duurzame karakter van deze banken. De klant 
waardeert de visie en spreekt graag zijn grote waardering uit. De wijze waarop met geld wordt 
omgesprongen en de investeringen van banken lijken hiermee steeds belangrijker te worden. Deze banken 
worden ook wel als de pioniers van de financiële sector gezien.

Buiten het gewaardeerde beleid is het kiezen voor een bank ook meer en meer een bewuste keuze. Een 
keuze waar klanten trots op zijn en dit laten weten aan het sociale netwerk. De bank wordt “mijn bank”
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Deze verdeling zien we ook terug in het 
algemene beeld. Terwijl voor banken geldt 
dat slechts 38% van de berichtgeving 
positief is, is 56% van de berichtgeving over 
verzekeraars positief van aard.
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Buzzvolume duurzame banken
Dat deze banken aan populariteit winnen 
zien we terug in de cijfers. In de gehele 
onderzoeksperiode werd maar liefst 77% 
vaker gesproken over  ASN Bank en Triodos 
dan in het halfjaar hiervoor.



MARKETING - Ook de offline marketingactiviteiten zijn van invloed op het positieve sentiment. Onterecht 
wordt dat vaak aangenomen dat advertentiebestedingen nauwelijks effect hebben op het online spreken. Dit  
positieve effect zien we bij verschillende organisaties terug.

Met name verzekeraar OHRA wordt vaak geroemd om de geestige commercial. Sociale media zijn 
veelgebruikte kanalen om te laten weten hoe over zaken wordt gedacht, zo ook over al dan niet geslaagde 
marketingactiviteiten. De commercial “bom in eend” is uiteindelijk een van de tien genomineerden in de 
maandverkiezing van Gouden Loekie. De achterliggende gedachte, het zorgen voor heldere communicatie, 
spreekt velen aan en lijkt zijn vruchten af te werpen.

Dat marketingactiviteiten ook op de lange termijn voor positief geluid kunnen zorgen blijkt uit de waardering 
voor het merk Zwitserleven. Het Zwitserleven gevoel is een online regelmatig gebruikte uitspraak om een 
gevoel van geluk aan te duiden. Dat deze uitspraken lang niet altijd betrekking hebben op het merk 
Zwitserleven doet echter niets af aan de kracht van deze succesvolle pay-off.

Ook de activiteiten van de twee duurzame banken kunnen rekenen op positieve reacties. De commercials 
spelen in op het gevoel van de consument. Ze versterken het gevoel voor de juiste bank te hebben gekozen.

√ Yay! Mijn bank op één als het gaat om klanttevredenheid bij #kassa. Fijn. (#triodos)

Bron: Twitter.com Datum: 09/04/2011

√ Persbericht halfjaarcijfers #Triodos bank. Knap, 11 % groei. Benieuwd naar toekomst van Het Nieuwe Bankieren.

Bron: Twitter.com Datum: 29/08/2011

√ Ik ben er trots op dat ik klant ben bij #triodos http://t.co/eOtbBKy 

Bron: Twitter.com Datum: 13/09/2011

√ Ideal en idealen gaan prima samen. #triodos Wat ben ik toch blij met mijn bank.

Bron: Twitter.com Datum: 17/05/2011

√ Hier ook ASN, ben erg tevreden. Rente idd iets lager, maar ik vind het ook belangrijk dat het een 'eerlijk' bedrijf is 

(qua investeringen etc.)
Bron: Forum.viva.nl Datum: 27/07/2011

√ Volg je Hart. Gebruik je Hoofd. #triodos #pastbijmij!

Bron: Twitter.com Datum: 23/06/2011

√ @asnbank Ben zelf bij Triodos :-) maar investeren in andere dingen dan wapens en grijze energie is altijd goed. 

Keepupthegoodwork!
Bron: Twitter.com Datum: 11/07/2011
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http://twitter.com/%23!/Socialheize/statuses/56768661796569088
http://twitter.com/%23!/Socialheize/statuses/56768661796569088
http://twitter.com/%23!/Verbinden2012/statuses/108282719036903425
http://twitter.com/%23!/Verbinden2012/statuses/108282719036903425
http://t.co/eOtbBKy
http://t.co/eOtbBKy
http://twitter.com/%23!/karelwijne/statuses/113521583246688256
http://twitter.com/%23!/karelwijne/statuses/113521583246688256
https://twitter.com/%23!/MelanieSchram/statuses/70536671233458176
https://twitter.com/%23!/MelanieSchram/statuses/70536671233458176
http://forum.viva.nl/forum/Geld_Recht/Goede_spaarrekening_Ervaringen_gevraagd/list_messages/121352
http://forum.viva.nl/forum/Geld_Recht/Goede_spaarrekening_Ervaringen_gevraagd/list_messages/121352
https://twitter.com/%23!/HEDTtekstbureau/statuses/83862923453276160
https://twitter.com/%23!/HEDTtekstbureau/statuses/83862923453276160
http://twitter.com/%23!/AvetaNL/statuses/90473776545939456
http://twitter.com/%23!/AvetaNL/statuses/90473776545939456


DE KLANT CENTRAAL - Hoe voor de hand liggend het ook is, slechts een handjevol financiële 
instellingen wordt nog maar genoemd en geroemd voor het denken vanuit de klant. Met name de 
verzekeraars krijgen positieve feedback over de service via bijvoorbeeld webcare. Eenvoud, transparantie 
en het begrijpelijk presenteren van financiële producten is voor velen een grote plus. De organisaties die hier 
voor weten te zorgen kunnen rekenen op een hoop positiviteit.

De afgelopen maanden zijn er verschillende onderzoeken gepresenteerd van bijvoorbeeld de 
Consumentenbond waarin verschillende van deze organisaties worden geprezen voor klantvriendelijkheid en  
goede financiële producten. Deze onderzoeksresultaten zorgen voor veel positieve buzz.

Ook innovatie kan rekenen op veelvuldig reageren. Digitaal declareren, papierloos zaken kunnen afhandelen 
en een vernieuwend platform als Onderling.nl krijgt veel aandacht. Dat FBTO een deel van het gevoerde 
beleid uit handen geeft aan het publiek, the crowd, wordt als moedig en zeer positief ervaren.

√ Geweldige #reclame @Ohra met de eend en die bom hahaha! 

Bron: Twitter.com Datum: 06/08/2011

√ @nicolaaatjuh heerlijk toch!!! Zwitserleven!!!! 

Bron: Twitter.com Datum: 30/04/2011

√ RT @HenriBontenbal: Reclame Triodos Bank: "In het verleden behaalde resultaten, zijn niet schadelijk voor de 

toekomst." Briljant. 
Bron: Twitter.com Datum: 07/07/2011

√ Wat is die reclame van ASN Bank over geld toch #ijzersterk. Een van de weinige reclames die ik kan waarderen.

Bron: Twitter.com Datum: 28/09/2011
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√ Geweldig dat zowel bij #Kassa als #Consumentenbond de #duurzame banken #ASN en #Triodos het best scoren op 

klanttevredenheid! Mee eens! :-) 
Bron: Twitter.com Datum: 09/04/2011

√ Consument beloont Allsecur voor 2e jaar op rij met de ‘Klant is Koning’ award

Bron: Eufin.nl Datum: 23/09/2011

√ Geweldig dat zowel bij #Kassa als #Consumentenbond de #duurzame banken #ASN en #Triodos het best scoren op 

klanttevredenheid! Mee eens! :-) 
Bron: Twitter.com Datum: 09/04/2011

√ Consument beloont Allsecur voor 2e jaar op rij met de ‘Klant is Koning’ award

Bron: Eufin.nl Datum: 23/09/2011

√ Inshared is zonder enige twijfel de béste verzekeraar: eerlijk, goedkoop en goed gebruikmakend van de 

mogelijkheden die internet biedt.
Bron: Facebook.com Datum: 28/09/2011

http://twitter.com/%23!/michav73/statuses/99923445218951168
http://twitter.com/%23!/michav73/statuses/99923445218951168
http://twitter.com/%23!/varik77/statuses/64369084543926272
http://twitter.com/%23!/varik77/statuses/64369084543926272
http://twitter.com/%23!/FriedaBakker/statuses/88926101501526016
http://twitter.com/%23!/FriedaBakker/statuses/88926101501526016
http://twitter.com/%23!/charlottelafort/statuses/119156169066545153
http://twitter.com/%23!/charlottelafort/statuses/119156169066545153
http://twitter.com/%23!/DyanaLoehr/statuses/56771668298829824
http://twitter.com/%23!/DyanaLoehr/statuses/56771668298829824
http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/24036-consument-beloont-allsecur-voor-2e-jaar-op-rij-met-de-klant-is-koning-award
http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/24036-consument-beloont-allsecur-voor-2e-jaar-op-rij-met-de-klant-is-koning-award
http://twitter.com/%23!/DyanaLoehr/statuses/56771668298829824
http://twitter.com/%23!/DyanaLoehr/statuses/56771668298829824
http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/24036-consument-beloont-allsecur-voor-2e-jaar-op-rij-met-de-klant-is-koning-award
http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/24036-consument-beloont-allsecur-voor-2e-jaar-op-rij-met-de-klant-is-koning-award
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242176579165932&id=145298522187072
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=242176579165932&id=145298522187072


BRONNEN

In de tabel rechts worden de vijf belangrijkste 
bronnen getoond. Twitter is hierin veruit de 
belangrijkste herkomst. Meer dan 66% van de buzz 
w o r d t g e p l a a t s t o p h e t m i c r o b l o g . O o k 
beleggingssite IEX.nl komt veel voor. Een kleine 4% 
van de conversaties vindt hier plaatst. De lijst wordt 
aangevuld met het FOKforum en de netwerken 
Hyves en Facebook.

Nr Website   Aandeel

1 Twitter.com  66.22%
2 Iex.nl   4.13%
3 Forum.fok.nl  2.82%
4 Hyves.nl   2.38%
5 Facebook.com  1.96%

√ Wow! #FBTO én #Interpolis én #CentraalBeheer in de top 3 #klanttevredenheidsonderzoek #GfK in opdracht van 

Verbond van Verzekeraars. Super! 
Bron: Twitter.com Datum: 05/09/2011

√ #Reaal laat per direct ongunstige zgn. en bloc-clausule vervallen, vr nieuwe + bestaande klanten. HULDE!

Bron: Twitter.com Datum: 01/09/2011

√ Kijk dat is nou handig! De FBTO zorgdeclaratie App... ritsratsklik klaar :-) #klantvriendelijk

Bron: Twitter.com Datum: 18/09/2011
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http://twitter.com/%23!/loetvanbeurden/statuses/110833000903749632
http://twitter.com/%23!/loetvanbeurden/statuses/110833000903749632
http://twitter.com/%23!/pauladvies/statuses/109344635104669696
http://twitter.com/%23!/pauladvies/statuses/109344635104669696
http://twitter.com/%23!/peetjesplace/statuses/115490409274286080
http://twitter.com/%23!/peetjesplace/statuses/115490409274286080


BIJLAGE 1: VOLLEDIGE LIJST ORGANISATIES

• ASN Bank

• ABN Amro

• Aegon

• Agis

• Allsecur

• ASR

• Binck

• Centraal Beheer

• CZ

• Delta Lloyd

• FBTO

• Fortis

• Friesland Bank

• ING

• Inshared

• Interpolis

• Menzis

• Moneyou

• Nationale Nederlanden

• OHRA

• Rabobank

• REAAL

• Robeco

• SNS Bank

• Triodos

• Unive

• Van Lanschot

• Zilveren Kruis

• Zwitserleven
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BIJLAGE 2: BEGRIPPENLIJST

Buzz
Letterlijk:  rumoer. Buzzcapture monitort en analyseert de online buzz. Dit  zijn discussies die op het internet plaatsvinden 
op blogs (weblogs), webfora en ander plaatsen waar meningen geuit worden.

Buzzvolume & impact van discussies
Het buzzvolume is het totaal aantal voor de klant gemeten uitingen (postings en reacties) op het internet. De impact 
daarvan ligt altijd hoger omdat  discussies vaak worden gelezen zonder dat een reactie wordt geplaatst. Buzzcapture kan 
inzicht geven in buzzvolume en impact van de buzz. 

Posting
Een posting (ook wel uiting genoemd) is een persoonlijk geschreven bericht op het internet. Op een posting kan weer 
worden gereageerd, vandaar dat in onze rapporten over “postings en reacties” wordt gesproken.

Social Media
Met de term social media wordt het totaal van online platformen bedoeld dat gecreëerd is om communicatie, 
beïnvloeding en interactie met anderen te faciliteren en publiek toegankelijk is. Sociale interactie staat bij deze 
platformen centraal, waarbij het kan gaan teksten, foto’s, video’s en audio. Door deze interactie ontstaan communities, 
omdat  mensen ervaringen uitwisselen en meningen geven.  Termen als user-generated content (UGC) of  consumer-
generated media (CGM) worden vaak gebruikt om de inhoud van deze platformen te duiden. Enkele voorbeelden van 
social media zijn weblogs, webfora, sociale netwerken, fotosharing of  videosharing websites, vergelijkingsites en andere 
discussieplaatsen.

Tagcloud
Een visuele weergave van woorden die veel voorkomen binnen een project (ook wel dataset genoemd). De Buzzcapture 
tagcloud is een weergave van veelvoorkomende woorden in voor de klant gemeten relevante uitingen. Woorden die 
vaker voorkomen zijn groter afgebeeld. Een tagcloud geeft snel een beeld over welke onderwerpen en termen spelen.

Webcare
Webcare is het proactief  deelnemen aan online discussies met het doel vragen en klachten te beantwoorden. Webcare 
kan gezien worden als een verlengstuk van customer service en corporate communications.

Type bronnen
Een type bron slaat terug op het karakter van de bron.  Bepaalde kenmerken van een platform bepalen tot welk type het 
platform behoort.  Wanneer mensen vragen aan elkaar kunnen stellen en op elkaar kunnen reageren is er sprake van 
een forum. Wanneer de bron een journalistieke achtergrond heeft betreft het  een nieuwssite. Wanneer het platform 
geënt is  op het creëren van online netwerken wordt het een social network genoemd. Er zijn zeven types platformen of 
bronnen te onderscheiden:

1. Nieuwssite – bijvoorbeeld telegraaf.nl, depers.nl, heerenveensecourant.nl, debeurs.nl.
2. Blog (weblog) – bijvoorbeeld geenstijl.nl, molblog.nl, hypotheken.blog.nl, frontpage.fok.nl.
3. Forum – bijvoorbeeld trosradar.nl, forum.viva.nl, higherlevel.nl, forum.fok.nl.
4. Microblog – Twitter.
5. Social network – Hyves, Facebook.
6. User-generated content – nujij.nl en wuz.nl.
7.    Review site – bijvoorbeeld booking.com, hotelspecials.nl, hotels.nl.
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