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“Innovatie maakt het verschil
tussen een leider en een volger”. Deze
gevleugelde uitspraak komt van een
van de beroemdste leiders in de IT:
Steve Jobs. Hij had al vroeg door
dat het stug vast blijven houden aan
traditionele gewoontes een organisatie
niet vooruit helpt. De wereld is continu
aan verandering onderhevig en om
hierin mee te gaan als organisatie, is
blijven vernieuwen van levensbelang.
Bijvoorbeeld door te experimenteren
met nieuwe technologieën en het
uitproberen van ideeën om meerwaarde
te creëren voor de organisatie,
medewerkers én klanten. Denk aan
Artificial Intelligence en Robotisering.
Deze technologieën staan onder andere
centraal in de FinTech Barometer 2018.
Het onderzoek dat Onguard heeft
uitgevoerd onder meer dan 300 finance
professionals.

ONTWIKKELINGEN BINNEN FINANCIËLE WERELD

32%

van de finance
professionals heeft moeite
met het bijhouden van de
ontwikkelingen binnen de
financiële wereld.

28%

van de bedrijven
is volop bezig met
het ontwikkelen
van innovatieve,
financiële software.

25%

van de bedrijven
werkt samen met een
innovatieve startup op het
gebied van fintech.

25%

van de bedrijven monitoren
de ontwikkelingen op het
gebied van fintech op de
voet.

WIE BESLIST OVER DE INZET VAN NIEUWE
FINANCIËLE TECHNOLOGIEËN?
31%	CFO/ financieel
directeur
20% Volledige MT
19% 	CEO/algemeen
directeur
17% CIO/ IT-manager
8%	CTO/ Technisch
directuer
5% Overig
INVLOED VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
verwacht dat Artificial Intelligence de trend
is die het meeste invloed gaat hebben op
de werkgelegenheid.

DE TOEKOMST VAN FINANCE

73%

verwacht dat zijn of
haar baan over 10 jaar
nog bestaat.

69%

is er zeker van dat
Robotisering gaat zorgen
voor veel minder banen
in de financiële branche.

12%

denkt dat zijn huidige
werkgever over 10 jaar
niet meer in bedrijf is.

57%

is van mening dat
financiële instellingen over
10 jaar getransformeerd
zijn tot IT-bedrijven.

64%

denkt dat de manier
waarop wij betalen
over 5 jaar fundamenteel
anders is.

28%

INVLOED VAN ROBOTISERING
verwacht dat Robotisering de trend is die
het meeste invloed gaat hebben op de
werkgelegenheid.

44%
21%

blijft de producten en
diensten nog aanbieden
zoals ze dat altijd deden,
zonder fintech.
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