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Inhoud
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▪ Voorstelling van de respondenten

▪ Hoe bij Febelfin Academy terecht gekomen?

▪ Van welke diensten gebruik gemaakt in het afgelopen jaar?

▪ Factoren die keuze dienstverlener bepalen

▪ Aanbevelingsscore & voorkeuren



Sociaal-demografisch profiel van 
respondenten
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Totaal aantal respondenten = 2.990

58

42

Wat is de hoofdactiviteit van de 
onderneming waarvoor u werkt? 

(in %)

Financieel (bank, verzekeringen,kredietverlening)

niet-financieel

69 % Bank
68 % Verzekeringen
76 % Kredieten

Financieel (bank, verzekeringen, kredieten)
Niet-financieel

14,6

56,1

4,3

8,3

2,0

14,6

detailhandel

automotive

telecom

ziekenfonds

call center

andere: zelf aan te
vullen (niet
verplicht)

Retail

Automobiel

Telecom

Ziekenfonds

Call Center

Andere



Geslacht, leeftijd, statuut
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✓Gemiddeld 40 jaar

85,40%

13,60%

1%
Statuut

Werknemer Zelfstandige Zelfstandige in bijberoep

✓54,9 % mannen



Hoe bent u terechtgekomen bij 
Febelfin Academy?
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0 10 20 30 40 50 60 70

op eigen initiatief

op initiatief van mijn directe leidinggevende of werkgever

op initiatief van de koepelorganisatie waar ik voor werk (vb. bij een zelfstandig
bankkantoor: de overkoepelende bank)

Hoe bent u terechtgekomen bij de diensten van 
FA (%)?

Op initiatief van de overkoepelende organisatie waarvoor ik werk

Op initiatief van mijn rechtstreekse overste of werkgever

Op eigen initiatief



Hoe bent u terechtgekomen bij 
Febelfin Academy?
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Google search op bepaalde thema

aanbevelingen van anderen

via een evenement

in een magazine

via sociale media

andere: zelf in te vullen (niet verplicht)Andere

Sociale media

Tijdschrift

Event

Aanbevelingen van anderen

Google-zoekopdracht naar
thema

Via welke weg hebt u voor het eerst gehoord over FA (%)?



Opleidingen gevolgd bij Febelfin 
Academy
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Welke opleidingen werden gevolgd in het afgelopen jaar?

*percentage van alle personen die opleidingen volgden

21,60%

25,80%

48,10%

11,60%

9,60%

9,70%
Types de formations

Banktechnisch

Compliance

Verzekeringen

Persoonlijke ontwikkeling

Kredieten

Geen



Examens afgelegd bij Febelfin Academy
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Welke examens werden afgelegd in het afgelopen jaar?

18,10%

25,10%

68,80%

12,20%

6,80%

Soorten examens

*percentage van alle personen die examens volgden

Verzekeringen

Geen

KredietenBank

Compliance



Belangrijke factoren die keuze van 
dienstverlener bepalen
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Keuze van dienstverlener cursussen Keuze van dienstverlener examens & diploma's

1. Expertise van dienstverlener 1. Keuze-aanbod

2. Keuze-aanbod 2. Snelheid van op de hoogte blijven

3. Snelheid van op de hoogte blijven 3. Goede communicatie met dienstverlener

4. Goede communicatie met dienstverlener 4. Positieve evaluatie

5. Positieve evaluatie 5. Expertise van dienstverlener

6. Goede opvolging door dienstverlener 6. Slaagkansen

7. Prijs 7. Goede opvolging door dienstverlener

8. Nabijheid van cursussen 8. Prijs

9. Nabijheid van examencentrum

*respondenten die zich inschreven op eigen initiatief



Aanbevelingsscore
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278
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Hoe waarschijnlijk is het dat u Febelfin Academy zou 
aanbevelen aan collega’s/vrienden? 

Passieve 
tevredenheid

Actieve 
aanbeveling

*aantal personen, score van 1 [= helemaal niet waarschijnlijk] tot [10 = heel waarschijnlijk]



Voorkeuren van cursusformaat
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Gemiddelde scores
Met voorbereidende studie

Op vanuit Brussel toegankelijke locatie

Sessie(s) van enkele uren

Met vast(e) contactmoment(en)

Tijdens de werkuren

Enkel met mensen van bedrijf

Afgestemd op bedrijf

Met weinig interactie

In grote groepen (meer dan 20 personen)

Klassikaal

Zonder voorbereidende studie

Op een locatie dicht bij werk/woonplaats

Sessies van een hele dag

Op eigen tempo

Buiten de werkuren

Met mensen van andere bedrijven

Open cursus

Met veel interactie

In kleine groepen (minder dan 15 personen)

Online/e-learnings

*alle respondenten



Voorkeuren examenformaat
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Gemiddelde scores
Met voorbereidende studie

Op vanuit Brussel toegankelijke locatie

Onmiddellijk na de cursus

Elk examen apart afleggen

Met vast(e) contactmoment(en)

Tijdens de werkuren

Enkel met mensen van bedrijf

In grote groepen (meer dan 20 personen)

Klassikaal

Zonder voorbereidende studie

Op een locatie dicht bij werk/woonplaats

Enige tijd na de cursus

Meerdere examens tegelijk afleggen

Eigen tempo bepalen

Buiten de werkuren

Met mensen van andere bedrijven

In kleine groepen (minder dan 15 personen)

Vanop afstand

*alle respondenten



Bedankt voor uw medewerking!

Dankzij uw deelname heeft Febelfin Academy 2.990€ 
kunnen schenken aan Mobile School.

Organisaties die de bevraging uitvoerden:
Antwerp Management School – SD Worx – Febelfin Academy
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