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Victor Lamme:



Met een goed advies maakt u als adviseur het verschil voor uw klanten. Bij Avéro Achmea doen we er alles aan om u 

daarbij te ondersteunen. We vroegen Adviesbureau Fred de Jong onderzoek te doen naar de waarde van advies. Dat 

leverde nieuwe inzichten op die u helpen bij uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld hoe u beter kunt inspelen op de belangen 

van zakelijke klanten. Of hoe u klanten kunt betrekken bij het creëren van waarde. Meer weten over de resultaten en 

aanbevelingen? Vraag het onderzoek aan op dewaardevanadvies.nl.  
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Sociale media en 
de heilige graal
Het staat op ieders agenda. Sociale media. Ze houden niet alleen de marke-
teers binnen organisaties wakker, maar ook het bestuur, de klantenservice 
en eigenlijk iedereen die binnen het bedrijf met de klant bezig zou moeten 
zijn. Want je kunt natuurlijk roepen in je marketingcommunicatie wat je 
wilt, via sociale media word je toch gewoon afgerekend op die ene persoon 
die moord en brand schreeuwt omdat er iets fout ging. Het beloofde ren-
dement niet gehaald? Baf, die klap kun je krijgen! Schade toch niet ver-
goed? Verzekeraar op de pijnbank! Die gevaren onderkennen en er elke 
keer weer een antwoord op geven, is de grote uitdaging. 

Laatst hoorde ik de Groningse hoogleraar Peter Leefl ang over dit onder-
werp. Hij zegt – geheel tegen de trend in – dat sociale media vaker een ge-
vaar vormen dan een kans. En grotere bedrijven lopen meer risico dan 
kleinere. De kleine uitdager profi teert vooral van positieve berichten op 
de sociale media. Want vaak stond hij niet eens op het lijstje, maar door al 
die positieve aandacht verandert dat. En de gevestigde macht heeft min-
der voordeel van positieve aandacht, maar wel meer last van negatieve 
berichten. En daarbij: als de stemming eenmaal negatief is, trekt dat nog 
meer negativiteit aan. Iemand met een positieve ervaring durft er dan 
vaak niet meer bij te gaan staan. 

McDonald’s startte een twittercampagne om leuke 
verhalen over het merk te verzamelen. Maar al snel 
gaven obesitas en hygiëneproblemen in de keu-
kens de discussie een wrange smaak. Hashtag 
werd bashtag. Moeilijk te sturen, nog lastiger 
te corrigeren. Aan de andere kant: als iemand 
positief over een merk twittert, dan is het ef-
fect daarvan veel groter dan een reguliere 
reclame. Dat is echt bewezen. Maar die 
balans zoeken is nog niet zo eenvoudig, 
zegt Leefl ang. 

Hij constateert overigens dat de fi nan-
ciële dienstverlening het drukst is met 
het in kaart brengen van klantgegevens. 
Uit die stroom van data (die voor een deel 
gevoed wordt door sociale media) de juiste 
profi elen opstellen én de juiste acties 
opzetten, wordt de grote uitdaging 
voor de komende tijd. Hij denkt 
dat de tijd dat verzekeraars voor-
al leuke-reclamefi lmpjes-om-te-
lachen maakten nu wel voorbij is. 
Ze zullen veel meer datagedreven 
moeten opereren. Lastige punt 
daarbij is dat die analytische 
mensen nog vaak helemaal niet te 
vinden zijn binnen organisaties. 

Theo van Vugt
Tvanvugt@kluwer.nl, @theovanvugt
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Veranderingen in de regelgeving rond hypotheken en 
de woningmarkt volgen elkaar nog altijd in hoog 
tempo op. Inmiddels hebben de verplichting van an-
nuïtaire afbouw, verlaging van de Nationale Hypo-
theekGarantie, beperking van hypotheekrenteaftrek  
en verlaging van loan-to-value hun weg aardig gevon-
den. Op Prinsjesdag bleek dat de regering nog niet 
klaar is met hervormen.

Rob Spuijbroek is nu vier jaar werkzaam bij Aegon 
en verantwoordelijk voor een groot deel van de 
commer ciële organisatie. “Aegon is een organisatie 
met veel potentie en hoogopgeleide mensen. Er zit 
veel energie in het bedrijf, ik denk dat we op de  
goede weg zijn.”

Op 19 november wordt tijdens de Verzekeringsbranchedag de win-
naar van de Generali AM Innovatieprijs 2013 op het podium be-
kendgemaakt. Wie van de drie genomineerde partijen gaat dat wor-
den? In dit artikel stellen de innovators zichzelf voor en leggen zij 
uit waarom hun nominatie het meest innovatief is voor de branche.

Ditzo kwam zes jaar geleden op de verzekerings-
markt als het brutaaltje dat zich afzette tegen bran-
chegenoten. In korte tijd won het verschillende  
onderscheidingen, vooral op het gebied van klant-
gerichtheid. Kan de uit dager onderscheidend genoeg 
blijven nu het inniger samenwerkt met moederbe-
drijf ASR? De kernwaarde ‘eigenzinnig’ is omgebo-
gen in ‘toegankelijk’, stelt Nancy van Zijtveld.

30. MARKTONDERZOEK Trekt de vermo-
gende  oudere de woningmarkt vlot?

24. INNOVATIE Innoveren is enthousiasmeren

08. INTERVIEW Victor Lamme: ‘Beloof de mensen gouden bergen’

12. BRANCHE ‘Onze grootste valkuil is 
dat we complex worden’

36. DE WANDELING Rob Spuijbroek,  
lid directie Aegon Nederland

Financiële dienstverleners moeten klan-
ten weer gouden bergen gaan beloven. 
Het leuk en aantrekkelijk voor ze ma-
ken. Stoppen met die vermaledijde 
transparantie. En eindelijk eens ophou-
den over de woekerpolisaffaire. “Dan is 
het zo vergeten.”  
Aldus Victor Lamme, hoogleraar cogni-
tieve neurowetenschap aan de afdeling 
Psychologie van de Universiteit van Am-
sterdam. Op 19 november spreekt hij 
op de Verzekeringsbranchedag. Zijn 
boodschap: stop met het zaaien van 
angst. Angst zorgt ervoor dat mensen op 
de vlucht slaan en zich van je afkeren. 
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winnaar Cobra Young Professional Award

Oud papier...
Het levenbedrijf en 
oorlogssterfte

Wie ben je en wat doe je? 
Ik ben Robin Lager en ik ben 32 jaar. 
Ik ben getrouwd met een geweldig 
lieve vrouw, Mylène, en wij genieten 
samen van onze twee dochters, Layna 
(6 jaar) en Yaëlle (3 jaar). Sinds de-
cember 2011 ben ik werkzaam bij 
Zurich Global Corporate Benelux als 
underwriter property. 

Een oorlog kent vele aspecten, waaronder dat van 
de kille cijfers. De Eerste Wereldoorlog bezorgde 
actuarissen grote hoofdbrekens voor de toekomst. 
Zou er ooit een oorlogsrisicopremie berekend 
kunnen worden?

Een klein artikel beschrijft in 1921, drie jaar na 
de oorlog, een statistiek welke is opgesteld door 
de Engelse regering. Onder de landen die man-
schappen geleverd hebben, bleek het aantal ge-
sneuvelde soldaten procentueel gezien sterk van 
elkaar af te wijken. Het hoogste getal was 14,3% 
(Australië), het laagste 
3,1% (overige koloniën). 
Het wierp vooral de vraag 
op of er met deze grote 
verschillen ooit een oor-
logsrisicopremie kon wor-
den vastgesteld.

Wat deed je de afgelopen maand? 
Het beoordelen van de 1 januari-por-
tefeuille in verband met de gestelde 
opzegtermijn voor verzekeraars en het 
bijwonen van marktpresentaties van 
grote potentiële klanten. 

Wat ging er mis? Of wat kon beter? 
Ik ben nu bijna twee jaar actief als un-
derwriter property en ik ontdek nog 
elke dag zaken die voor verbetering 
vatbaar zijn. Dat maakt het werk voor 
mij leuk en uitdagend. 

Is je gelukt wat je je voorgenomen 
had afgelopen maand? 
Het is mij grotendeels gelukt om mijn 
voornemens van de afgelopen maand 
te realiseren. Uiteraard zijn er altijd 
nog zaken die je graag nog had willen 
doen en waar je uiteindelijk niet aan 
toe komt, maar het is belangrijk om 
voor jezelf prioriteiten te stellen. Een 
van mijn prioriteiten afgelopen maand 
was het beoordelen van mijn porte-
feuille voor de 1 januari-verlenging en 

dat ik heb goed kunnen afronden. 

Wat was jouw nieuws van de maand? 
Mijn nieuws is dat ik afgelopen maand 
de Cobra Young Professional Award 
2013 in ontvangst heb mogen nemen. 
Deze award is een aanmoedigingsprijs 
voor de jonge professional werkzaam 
in of gelieerd aan de coassurantie-
markt brand. Ik ben zeer trots dat 
mijn peers binnen de branche zo posi-
tief over mij oordelen, omdat ik toch 
pas relatief kort werkzaam ben binnen 
de coassurantiemarkt brand en dat be-
schouw ik als een grote eer. 

Wat wil je kwijt aan andere mensen 
in dit werkveld? 
Het valt mij op dat binnen het verze-
keringswezen een grote nadruk ligt op 
prijs in plaats van kwaliteit, klantge-
richtheid en compliance. Vooral com-
pliance is een hot item en dat zal de 
komende tijd een steeds belangrijker 
facet worden binnen het bank- en ver-
zekeringswezen. 

Uitgesproken
Kees van Kranenburg, directeur Stichting Klachten en Geschillen 
Zorgverzekeringen, schetst tijdens haar jaarlijkse congres het 
meest ideale moment waarop je een potentiële wanbe taler in beeld 
moet hebben.

“Je moet zo vroeg mogelijk op een 

potentiële wanbetaler zitten. Zeg maar 

op het moment dat iemand bedenkt 

dat hij de zorgpremie deze maand 

niet gaat betalen, omdat hij anders 

niet uitkomt bij de Albert Heijn.” 

Robin Lager, 
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Ik ben net vader geworden. Dit heeft 
als gevolg dat ik, misschien wat aan 
de late kant, nu aan het nadenken ben 
over de invulling van het ouderschap. 

Wanneer geef je bijvoorbeeld advies 
aan je kind? Dat zal ik in de toekomst 
ongetwijfeld ongevraagd gaan doen. Je 
wilt immers het beste voor je kind en 
je probeert hem veilig door het leven 

te loodsen. Maar in zijn ogen ben je al snel te beschermend en te subjectief 
in het advies dat je geeft.
Daar waar een ouder advies geeft omdat hij de beste bedoelingen heeft, kan door 
de consument aan de goede bedoelingen bij advies van verzekeraars getwijfeld 
worden. Het provisieverbod zorgt ervoor dat aan consumenten losse tarieven wor-
den gerekend voor advies over complexe verzekeringsproducten. 84% van de 
Nederlanders vindt dat als ze betalen voor advies, dit onafhankelijk moet zijn. 
Betekent dit dat de toekomst voor de tussenpersoon rooskleuriger is dan wat 
econoom Mathijs Bouman bepleit in het interview in AM, nr. 15. Bouman: “Maar 
het oude model dat je als consument via de trechter van de tussenpersoon naar 
een verzekering moet, dat is binnen tien jaar echt helemaal weg.”
 
André Heeling is projectleider bij marktonderzoeksbureau Blauw Research

@marjan_vffp
10 oktober / Dank aan iedereen die 
deze dag van het #FFPCongres tot een 
succes gemaakt heeft. Allemaal note-
ren: 4e editie op 9 oktober 2014!

9 oktober / ROI = Return On Invita-
tion... Morgen @FFPCongres  in Nieu-
wegein met een recordaantal aanwe-
zigen. Financieel Planner=mooi vak!

8 oktober / Schakel: een prima initia-
tief! Waar kan ik meer informatie vin-
den? Hoor graag! #sharingcuriosity

5 oktober / Geen toegevoegde waarde 
van data-analisten: dan toch maar op 
intuïtie beleggen?

25 september / Jaaaaa, hoorde net de 
FFP commercial op radio een als on-
derdeel van de najaarscampagne #ffp 
#trots

20 september / Diversiteit: het gaat 
niet om het tellen van het verschil 
maar om het verschil dat telt! Dank je 
wel @karindoms

19 september / In mijn vak neem ik 
‘transparant en eerlijk communiceren’ 
heel serieus. Mag ik de overheid advi-
seren dat ook te doen…

11 september / Eyeopener: op tal van 
zorgverleningsplekken wordt fi nancieel 
advies verstrekt als onderdeel van be-
geleiding. Dat kan anders/beter!

Marjan van Kasteren is directeur van 
de Vereniging FFP met ruim 3.500 
leden.

Redacteur Jannie Benedictus interviewde Victor Lamme, een van de sprekers 
op de Verzekeringsbranchedag.

UITGELICHT

Kat in ’t bakkie

Als voorbereiding op het interview met 
hoogleraar en expert in neuromarketing 
Victor Lamme las ik een dubbelinter-
view met hem en AFM-toezichthouder 
Jan van Miltenburg. De twee discus-
siëren daarin over pensioencommuni-
catie. Volgens Lamme willen mensen 
maar één ding horen over pensioen; 
dat ze op een prettige oude dag kun-
nen rekenen. Miltenburg vindt dat las-
tig. Fondsen moeten immers transpa-
rant zijn, onzekerheden en risico’s 
moeten duidelijk worden. Onzin, vindt 
Lamme. “Je moet niet liegen, maar het 
gaat erom dat je mensen iets biedt 

84

waarin ze kunnen geloven en waar-
aan ze zich kunnen vasthouden.”
Van dat standpunt wijkt hij ook in 
AMplus geen duimbreed af. Beloof 
de mensen weer gouden bergen, 
adviseert hij de branche. Hou op 
over de woekerpolisaffaire. Natuur-
lijk verzekeraars, jullie moeten 
door het stof, maar niet te lang. Hij 
adviseert het intermediair om zich 
bij wijze van ‘framing’ tegen verze-
keraars af te zetten. “Fearmarke-
ting heet dat.” Daarnaast tipt hij 
adviseurs om in hun marketing-
strategie in te spelen op hebzucht 
en gemakzucht en gebruik te ma-
ken van ‘sociaal bewijs’ (andere 
mensen doen het ook). 
Dat klinkt straks dus ongeveer zo: 
“Beste klant, ik maak u een rijk 
man, ik neem u alle werk uit han-
den, ik vecht voor u tegen de ver-
zekeraar en o ja, gisteren was uw 
buurman hier nog.” Kat in’t bakkie 
toch?
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Victor Lamme:  
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Financiële dienstverleners moeten klanten weer gouden bergen 
gaan beloven. Het leuk en aantrekkelijk voor ze maken. Stoppen 
met die vermaledijde transparantie. En eindelijk eens ophouden 
over de woekerpolisaffaire. “Dan is het zo vergeten.” Aldus Victor 
Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de afdeling 
Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Victor Lamme spreekt veel voor financiële 
dienstverleners. Pensioenfondsen, banken, 

beleggers, verzekeraars; hij mag ze graag uitleg-
gen dat het menselijk brein volstrekt incapabel 
is voor het nemen van financiële beslissingen. 
Op 19 november spreekt hij op de Verzekerings-
branchedag. Zijn boodschap: stop met het zaaien 
van angst. Angst zorgt ervoor dat mensen op de 
vlucht slaan en zich van je afkeren. Stoppen  
dus met die vage uniforme pen sioenoverzichten 
waar niet veel meer op staat dan dat ‘wij ook 
niet weten wat u krijgt’. Met ingewikkelde brie-
ven en belrondes over alternatieven voor leeg-
gelopen beleggingspolissen. “Je jaagt mensen 
angst aan. En wat doen ze dan? Ze sluiten zich 
af en rennen de andere kant op.” 

Door: Jannie Benedictus

INTERVIEW

‘Beloof de  
mensen  

gouden bergen’

OVER VICTOR LAMME

Prof. dr. Victor Lamme (1959) is hoogleraar cognitieve neuro-
wetenschap aan de afdeling Psychologie van de Universiteit 
van Amsterdam. Hij onderzoekt het bewustzijn. Dat past hij 
ook praktisch toe in het bedrijf Neurensics, een onderzoeks-  
en adviesbureau dat in opdracht van bedrijven consumenten-
gedrag onderzoekt op basis van neuromarketing inzichten. 
Sinds 2009 wordt een belangrijk deel van Lamme’s onderzoek 
naar bewustzijn gefinancierd door een Advanced Investigator 
beurs van de European Research Council ter grootte van onge-
veer € 2,3 mln. Bekend is zijn boek: ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’. 
Lamme schrijft columns in NRC-Next en geeft veel lezingen. Hij 
studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
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klant en sturen mensen brieven met allerlei al-
ternatieven en scenario’s. Daar kunnen ze niks 
mee, daar worden ze bang van en dan sluiten  
ze zich af. Je moet als deskundige autoriteit op-
treden. Dit is voor u de beste oplossing, alstu-
blieft. Dat is jullie taak, niet die van de klant. 
Vroeger lag er over de verzekeringssector een 
zweem van betrouwbaarheid en deskundigheid. 
Maar nu is er iets misgegaan en is die hele sec-
tor van slag. Pak die deskundigheid en autori-
teit gewoon weer terug. Dat kan, het duurt wel 
even voordat ons collectieve geheugen wordt 
aangetast. Ne gatieve commotie heeft behoorlijk 
wat tijd nodig voordat het zich in ons brein 
nestelt. Ik wijs vaak op Toyota. Dat heeft wat 
technische missers begaan en een tijd wat min-
dere auto’s gemaakt, toch heeft dat hun imago 
niet geschaad. Het is alweer vergeten. Omdat ze 
het oplosten en snel doorgingen. Niet eindeloos 
over zaniken, dat is de kunst. Je moet als verze-
keringsbranche door het stof, absoluut. Maar 
niet te lang. En daarna weer business as usual. 
De klant wil niet horen dat u het ook niet weet. 
Als de dokter zegt dit is het beste medicijn, dan 
pak je dat ook aan. Alhoewel, in de geneeskunde 
loopt die autoriteit ook al terug. Vraagt de arts 
aan de patiënt wat hij zelf denkt dat hij man-
keert. Extrapolatie van de hulpvraag noemen  
ze dat, haha.”

Maar hoe zorgen we dan dat mensen iets 
gaan doen aan bijvoorbeeld hun oude dag? 
Want die pensioenen gaan echt niet meer 
voor ons zorgen.
“Uitleggen wat er te winnen valt. Het leuk ma-
ken. Dat gemiezer is niet de manier om mensen 
aan te zetten tot actie. Trouwens, die hele crisis 
is ook maar aangepraat. De pensioenen gaan  
met een paar procent omlaag. Er zijn wat meer 
mensen werkeloos. Er zijn wel ergere periodes 
geweest in de geschiedenis.”

U heeft ook bij de AFM gesproken over de 
psychologie van de burger. Sloeg het aan?
“Nou bij een aantal mensen wel, maar die zijn 
daar niet de baas, haha. Ik vind het jammer dat 
jullie toezichthouder zo doorslaat in regelgeving. 
De AFM zou inhoudelijk moeten focussen op de 
producten die gemaakt worden en niet zozeer  
op hoe die naar buiten worden gebracht. Van 
mar ke ting hebben ze nu eenmaal geen verstand. 
Door alle regeldrift verlammen bovendien de 
tussenpersonen en die worden angstig. Bang 
voor rechtszaken. Die angst gooien ze bij de con-
sument over de schutting. Als het misgaat, is het 
niet mijn schuld hoor, beste klant. Dat werkt 
niet. Uiteindelijk moet de AFM zich realiseren 
dat op die manier klanten worden weggejaagd 
van financieel advies. Ik begrijp wel dat er in het 

Hoe moet het dan?
“Jullie moeten de mensen weer gouden bergen 
beloven. Het leuk en aantrekkelijk voor ze ma-
ken. Uitleggen wat er te winnen valt. Maar jullie 
gaan gebukt onder dat vreemde fenomeen van 
transparantie. Dat is een niet te stoppen mon-
ster dat al veel branches heeft verpest. Het ver-

trouwen neemt erdoor af. Pensioenfondsen zijn 
ineens transparant over het feit dat ze ook niet 
weten wat de deelnemer straks krijgt. Wat moet 
ik daar als klant mee? Pensioen is natuurlijk so-
wieso onmogelijk te marketen omdat het zo ver 
weg ligt. De kunst is om het te vertalen naar iets 
wat mensen nu al kunnen voelen. Wijs mensen 
op die strandwandelingen, op een onbezorgde 
oude dag met een zilveren randje. Dan gaan ze 
zich er wel voor interesseren.” 

Zo’n Koersplanfolder uit de jaren negentig met 
inderdaad die gouden bergen en blij lachende 
echtparen, dat kan toch echt niet meer?
“Hoeveel van die dingen zijn afgesloten? Juist. 
Die folder werkte dus prima. Mensen voelden 
zich erdoor aangesproken. Het product klopte 
alleen niet. Daar hebben jullie als het goed is 
een toezichthouder voor.” 

Toch hangt die affaire nog steeds als een  
molensteen om de nek van de branche
“Jullie branche weet toch hoe je het op moet 
lossen? Maar jullie leggen het probleem bij de 

‘Adviseurs moeten de vijand  
van verzekeraars worden’

INCAPABEL

Volgens Victor Lamme is het menselijk brein niet in staat om goede 
financiële beslissingen te nemen. Ten eerste zijn mensen veel te ri-
sicoavers. Ten tweede zijn ze te zeer gefocust op beloningen in het 
heden. Liever vandaag een euro dan volgend jaar twee. Ten derde is 
er het zogenoemde endowmenteffect: een verandering ten opzichte 
van de uitgangssituatie wordt door het individu gezien als een achter-
uitgang. Lamme: “Als je eenmaal ergens geld in hebt zitten, dan  
haal je het er niet zo makkelijk meer uit.” Deze factoren zorgen er 
volgens hem voor dat we mensen geen complexe financiële beslis-
singen moeten laten nemen. “Zelf beleggen bijvoorbeeld, niet doen. 
Ik zit bij pensioenfonds ABP en zou het echt niet beter kunnen. Het 
is dan ook een uitermate slecht idee om mensen zelf hun pensioen-
fonds te laten kiezen, dan rennen ze allemaal de winnaar van vorig 
jaar achterna. Dat is zoals we weten in de beleggingswereld nooit de  
beste strategie geweest.”
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verleden excessen zijn geweest en dat de klant 
dat moet weten, maar de consequentie op lan-
gere termijn is dat je alles kapot maakt.”

Wat zou een gemiddeld consumentenbrein 
van het provisieverbod vinden?
“Wat ik al zei over het collectieve brein: het zal 
even duren voordat we begrijpen dat tussenper-
sonen geen verlengstukken van verzekeraars 
meer zijn. Dat beeld brand je er niet zo snel uit. 
Ik zou tussenpersonen adviseren om heel duide-
lijk te maken dat ze onafhankelijk zijn. Bijvoor-
beeld door de vijand van de verzekeraar te wor-
den en klanten te laten zien dat je voor ze wilt 
vechten. Wij vechten voor u tegen de verzeke-
ringsmaatschappij! Dat is nog leuk ook, want  
die ligt toch al op de grond! Als je laat zien dat je 
aan hun kant staat, dan willen klanten daar wel 
voor betalen. Je moet als tussenpersoon duide-
lijk zien te maken hoe ingewikkeld het is om een 
verzekering te kiezen. De advocatuur bijvoor-
beeld is daar goed in geslaagd, dat is een goed-
lopende branche. Waarom zou je als burger niet 
zelf je zaak bepleiten bij de rechter? Omdat daar 
iets omheen hangt van complexiteit en wetboe-
ken en toga’s. Dat kun je niet zelf, is het collec-
tieve idee. Zo zouden tussenpersonen het ook 
moeten doen. Dat soort ‘framing’ heeft de klant 
nodig.”

Maar dan creëer je toch ook angst bij de 
klant? Dat moest toch juist niet?
“Het zit zo: je moet in de marketing angst creë-
ren die buiten jezelf ligt. Angst zorgt dat mensen 
de andere kant op rennen, dus in dat geval juist 
naar jou toekomen. Dat heet ‘fearmarketing’. De 
advocatuur doet dat eigenlijk ook: door mensen 
bang te maken voor de rechtspraak.”

Verschil met de advocatuur is wel dat verze-
keraars en tussenpersonen om dezelfde klant 
vechten.
“Dat is wel een probleem, ja. Een rechtbank zit 
daar niet op te wachten, op klanten. Het pro-
bleem met al te sterke concurrentie is dat ieder-
een verliest. Je maakt elkaar uiteindelijk kapot. 
Kijk maar naar de luchtvaart. Voor € 29 naar Lis-
sabon vliegen, dat kan natuurlijk helemaal niet.”

Ook hangt er om de advocatuur wellicht wat 
meer een zweem van deskundigheid.
“Daar moet jullie branche dan aan werken. Nee, 
die discussie over vakbekwaamheid ken ik niet. 
Maar er tegen ageren lijkt me zeker niet handig! 
Deskundigheid en onafhankelijkheid, alleen daar 
ga je het mee winnen.” 

Fotografie: Melvin Daleman
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‘Onze grootste 

        valkuil is   
Ditzo kwam zes jaar geleden op de verzekeringsmarkt als het brutaaltje dat  
zich afzette tegen branchegenoten. In korte tijd won het verschillende onder-
scheidingen, met name op het gebied van klantgerichtheid. Maar kan de  
uit dager onderscheidend genoeg blijven nu het inniger samenwerkt met  
moederbedrijf ASR? De kernwaarde ‘eigenzinnig’ is in elk geval al omgebogen  
in ‘toegankelijk’.

 
Door: Jaap van Sandijk

BRANCHE

kreeg Ditzo de hoogste aanbevelingsscore. Het 
bedrijf scoort ook hoog op de onderdelen ver-
trouwen, serviceconsistentie en webcare. 

Klantbehoefte
“Ditzo is gebouwd op de wensen en behoeftes 
van consumenten”, zei Van Zijtveld tijdens de 
prijsuitreiking in april. Wat ze daarmee bedoelt? 
“Voorafgaand aan de oprichting hebben we meer 
dan 180 consumenten gesproken om echt te we-
ten wat er bij hen leeft. We hebben goed naar 
hen geluisterd en hun input gebruikt voor de op-
bouw van het bedrijf.” En dat resulteerde, zoals 
Van Zijtveld het noemt, in een verzekeraar die 
onlogische zaken logisch maakt. “Consumenten 
noemden in het onderzoek als meest onlogische 
zaken: het moeilijke taalgebruik van verzeke-
raars, het niet nakomen van afspraken, het on-
bereikbaar zijn buiten werktijd en de behande-
ling alsof je een nummer bent.” 

Sorryservice
Ditzo richtte zich vervolgens voortdurend op het 
logisch maken van deze en andere onlogische za-
ken. “We zijn oplossingsgericht. Dat zie je terug  
in onze dienstverlening, producten en communi-
catie. Daarin zie je eenvoud en logica. Onze polis-
voorwaarden zijn volstrekt begrijpelijk. Iemand 
die ons callcenter belt, krijgt iemand aan de tele-
foon die luistert en ook de middelen heeft om te 
helpen. Niet iemand die leest vanaf een belscript. 
We vinden het normaal dat iemand na een onge-
luk mobiel blijft. Daarom hebben we de haal- en 
brengservice. En omdat we de klant centraal stel-

OVER NANCY VAN ZIJTVELD
 
Nancy van Zijtveld studeerde Cultuur, Organisatie & Management 
aan de VU in Amsterdam. Daarvoor deed ze de HEAO, waar ze Eu-
ropean Business Administration – een variant van de studierich-
ting Commerciële Economie – studeerde. Voordat ze adjunct-di-
recteur Digitale Marketing werd, was Van Zijtveld bij Ditzo 
verantwoordelijk voor informatiemanagement en IT. Naast haar 
werk heeft ze een MBA gevolgd bij Henley Management College.

Ditzo begon in 2007 als verkoper van auto-
verzekeringen. Het bedrijf was gevestigd in 

Zeist, boven een winkelcentrum. Daar, in een 
kleine kantoortuin, bouwden alle medewerkers 
– ook die van het callcenter – aan het merk Dit-
zo. “Die ruimte ademde Ditzo, dat voelde je als 
je er doorheen liep”, herinnert Nancy van Zijt-
veld, adjunct-directeur digitale marketing, zich 
nog levendig. 

Maar Ditzo heeft Zeist ondertussen verlaten en 
is in maart van dit jaar bij moederbedrijf ASR 
ingetrokken in Utrecht. De jonge verzekeraar 
groeit (zo verkoopt het sinds 2011 ook zorgver-
zekeringen) en dat maakt een inniger samen-
werking met ASR logischer, aldus Van Zijtveld. 
Ditzo heeft in de enkele jaren dat het bestaat  
een paar mooie onderscheidingen weten binnen 
te halen. Zo won het dit jaar – net als in 2012 – 
de publieksprijs Customer Centric DNA Award 
voor beste verzekeraar. Van alle verzekeraars 
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  dat we complex 
worden’
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CUSTOMER CENTRIC DNA AWARD

Net als in 2012 won Ditzo ook dit jaar de Customer Centric 
DNA Award voor beste verzekeraar. In 2013 behaalde de online 
verzekeraar prijzen op de gebieden van op klantvertrouwen,  
service consistentie, aanbevelingen (Net Promoter Score) en 
webcare. Ditzo kreeg de hoogste aanbevelingsscore van alle 
verzekeraars. De Customer Centric DNA Award is een initiatief 
van adviesbureau BearingPoint en TNS NIPO. De jury bestaat uit 
de consument zelf. TNS NIPO doet een uitgebreid onderzoek naar 
de customer centricity van een groot aantal bedrijven. De Award 
wordt uitgereikt in elf industrieën, waaronder die van verzekeraars. 

len hebben we de sorryservice, waarmee je een 
bloemetje kunt sturen naar de tegenpartij.”

Toegankelijk
Belangrijke succesfactor voor Ditzo is de kleine, 
informele organisatie en de enorme teamspirit, 
daarvan is Van Zijtveld overtuigd. “Bij elkaar zo’n 
zeventig enthousiaste mensen die de klant graag 
willen helpen.” Ze geeft een voorbeeld: “Toen we 
in 2011 onze zorgverzekering introduceerden, 
wisten we niet dat het zo’n groot succes zou wor-
den. In één klap kregen we er 90.000 premiebeta-
lende klanten bij. Daar hadden we in onze meest 
ambitieuze scenario’s nog geen rekening mee ge-
houden. In het callcenter sprong iedereen bij: 
mensen van marketing, schade, financiën, ICT. 
Die betrokkenheid en bevlogenheid is typisch Dit-
zo.” Bij grote verzekeraars is die betrokkenheid 
anders, denkt de adjunct-directeur. “Daar ben je 

als team niet verantwoordelijk voor het gehele 
bedrijf. Binnen een klein bedrijf is dat wel zo. Je 
kent elkaar en je ziet waarvoor je het doet. Samen 
ben je het bedrijf. Je ziet de resultaten van je 
werk heel snel en je kunt ook sneller dingen aan-
passen als die resultaten niet werken. Dat snelle 
aanpassen is natuurlijk ook mogelijk, omdat we 
een pure online speler zijn.” Bij de acquisitie van 
personeel houdt Ditzo re kening met de eigenge-
reidheid die hoort bij het kleine bedrijf. Van Zijt-
veld: “De echte Ditzo-medewerker is geen proce-
duretijger en is een tikkeltje ondeugend.” 

Ook de betrokkenheid van klanten is een succes-
factor van Ditzo. “De respons op klanttevreden-
heidsonderzoek is bij ons met 20% erg hoog. 
Klanten willen graag meedenken en wij spelen 

daarop in. Als ze in het afsluitproces bij een be-
paalde stap afhaken, vragen wij ze – met behulp 
van een tool – bij die stap: waarom ga je hier 
weg? Dat vinden mensen fijn.” 

Brutaal imago
Ditzo groeit, het aantal zorgklanten is inmid-
dels gestegen naar 100.000. Maar het brutale 
imago uit de beginjaren lijkt te verdwijnen. De 
aanvankelijke kernwaarde – eigenzinnig – is 
aangepast. “Deze is omgebogen naar toeganke-
lijk. We willen nog steeds challengen, maar we 
gaan niet meer schoppen. Dat hebben we achter 
ons gelaten.” Ditzo lijkt daarmee op een belang-
rijk kruispunt te staan. Hoe kan het zijn succes-
volle uitdagende rol blijven vervullen en tegelij-
kertijd deel uitmaken van de gevestigde orde? 
“Onze grootste valkuil is dat we complex wor-
den”, weet Van Zijtveld. “Zeker nu we ook zorg 
erbij hebben. Want dat is een ingewikkeld pro-
duct dat we – net als onze andere producten – 
eenvoudig willen verkopen. Ons afsluitproces 
zit simpel in elkaar, we werken met maximaal 
zes stappen. Al hebben we bij de zorgproducten 
daaraan een aantal tussenstappen toegevoegd, 
moet ik eerlijk zeggen. Wij zoeken heel erg de 
grenzen op als het gaat om het eenvoudig bren-
gen van complexe regels. Onze complianceafde-
ling houdt ons scherp op dit gebied.”

Valkuil
Is de vergrote samenwerking met ASR ook geen 
valkuil? Ditzo kan wellicht opgaan in het grote 
bedrijf en aan scherpte inleveren – en daarmee 
zijn unieke propositie verliezen. Van Zijtveld er-
kent dat aan de nauwere samenwerking met ASR 
voors en tegens zijn verbonden. “Onze uitdaging 
is dan ook dat we de typische Ditzo-eigenschap-
pen kunnen vasthouden. Vanuit de raad van be-
stuur van ASR krijgen we daarvoor alle moge-
lijkheden. Sterker nog, men wil de kracht en de 
mentaliteit van Ditzo uitbouwen naar de ASR-
collega’s.” Ze benadrukt dat ASR van meet af aan 
aandeelhouder was van Ditzo. “Maar nu we fy-
siek bij elkaar zijn ingetrokken, moeten we als 
Ditzo de kracht van ons eigen team behouden. 
Voordeel is wel dat ASR veel ervaring heeft met 
zorg. Het is een stabiele partner voor ons.”

Ditzo lanceerde eind september een vernieuwde 
site. Dit is een responsive website – en daarmee 
geschikt voor tablet en mobiel. Nu wordt het tijd 
voor een uitbreiding van het productaanbod. Van 
Zijtveld: “We zitten nu heel erg op auto en zorg. 
Woonhuis en inboedel doen we nog low profile. 
Maar we gaan we daar veel meer op inzetten.  
We willen onze voorsprong behouden en onszelf 
constant verbeteren.” 

‘We gaan veel meer inzetten 
op woonhuis en inboedel’



Arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir kiest voor een onafhankelijk en deskundig  distributiekanaal. 
Want bij een impactvol product als AOV hoort wat ons betreft een goed advies…

Gezocht: topadviseurs!

Wij zoeken onafhankelijk fi nancieel adviseurs die Movir willen toevoegen aan hun portfolio. Adviseurs 
die in de nieuwe beloningsstructuur kansen zien. Die begrijpen dat een tevreden klant het advies pas 
écht leert waarderen zodra hij een beroep moet doen op een verzekering. 

Kortom; ambassadeurs van het adviesvak!

DAK | NVA | NBVA ADFIZ ADFIZ 

2012

U bent:

    een kwalitatief hoogwaardig onafhankelijk fi nancieel 
adviseur

   gericht op het adviseren van alleen de beste producten 
en diensten 

   erop gebrand uw kennis en adviesvaardigheden op het 
hoogste niveau te houden

   altijd op zoek naar het beste fi nanciële advies voor uw 
relaties

U hebt:

   relaties en prospects op hbo en academisch niveau
   slechts één eis: altijd het beste advies voor de klant
   het ondernemerschap om kansen in de markt te zien 
én te grijpen

  de ambitie om te groeien

Wij bieden:

een van de beste AOV’s in de markt met meer 
dan uitstekende voorwaarden
persoonlijke ondersteuning gedurende het 
gehele proces
hoogwaardige preventie en re-integratieservices 
  opleiding in-house voor nieuw aangesloten adviseurs  
  al jaren een zeer hoge intermediaire tevredenheid én 
klanttevredenheid

    Bovendien mogen wij ons sinds 2009 
   ‘Beste inkomensverzekeraar’ noemen volgens Adfi z.

Onze ambitie:

  iedere hbo’er en academicus vraagt naar Movir als het 
gaat om zijn AOV
  iedere  fi nancieel adviseur neemt Movir mee in zijn AOV 
advies aan hoger opgeleiden

Bent ú de topadviseur waar we naar op zoek zijn? Ga dan snel naar Movir.nl/topadviseurs 
of bel voor meer informatie René van der Linden: 06 55 81 57 58
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DEELNEMERS AAN DISCUSSIE

Martin Willemse (55), directeur bij Den Hartog Verzekeringen. Het kantoor heeft twintig medewerkers verdeeld 
over twee vestigingen, inclusief een agentschap van Regiobank. Met zijn 5.000 klanten en € 7,5 mln premie is 
Den Hartog een van de grotere intermediairs in de Alblasserwaard. 

Evert-Jan van der Veen (50), directeur bij Veen Maximaal Wonen en Verzekeren. Het kantoor heeft zes medewer-
kers en is in 1952 opgericht door de ouders van Evert-Jan. Hij werd in 1978 medevennoot en in 1988 nam hij 
de zaak over. De verzekeringsportefeuille bestaat uit 95% particulier en 5% mkb. 

Stephan Hirdes (33), directeur H&G Financieel Adviesgroep. Het kantoor heeft tien medewerkers verdeeld over 
drie vestigingen in de provincie Zeeland, inclusief een agentschap van Regiobank. Het kantoor heeft een lande-
lijke horecaportefeuille en verzuim is de belangrijkste adviespijler.

Namens serviceprovider VCN nam directeur Stefan Bell deel aan de discussie.
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Serviceproviders   
 sluiten steeds  
grotere kantoren aan
Er is een opkomende trend dat grotere inter-
mediairkantoren hun samenwerkingsovereen-
komsten met verzekeraars aan de wilgen han-
gen en een samenwerking aangaan met een 
serviceprovider. De reden hiervoor blijkt heel  
divers te zijn. Toch zijn er twee belangrijke  
redenen aan te wijzen: reduceren van kosten  
en het aangescherpte aanstellingsbeleid bij  
verzekeraars en kredietverstrekkers.

De redactie ontvangt met enige regelmaat 
persberichten dat een kantoor dat zich 

heeft aangesloten bij een serviceprovider. Ser-
viceproviding is echter allang niet meer voor-
behouden aan het kleine provinciale intermedi-
air dat via de serviceprovider toegang zocht tot 
een breed arsenaal aan producten en diensten.  
Serviceproviders signaleren een trend waarbij 
steeds grotere kantoren aansluiting zoeken. “Wij 
merken dat grootzakelijke assurantiekantoren in 
toenemende mate op zoek zijn naar deskundige 
sparringpartners en oplossingen op maat. Rede-
nen hiervoor zijn de steeds zwaarder wordende 
kwaliteits eisen, kostenbesparing en de wens om 
de dienstverlening te optimaliseren”, meldt Tim 
Schoonbergen, directeur van serviceprovider  
Nedasco, eind juni in een persbericht. Even 
daarvoor had ook Stefan Bell, directeur bij ser-
viceprovider VCN uit Nuenen, deze trend op de 
particuliere- en kleinzakelijke markt ook al op-
gemerkt. Bell: “Intermediairs willen onafhanke-
lijk blijven opereren en kiezen daarom voor een 
samenwerking in de volle breedte met een part-
ner, die hen hierin ondersteunt en ontzorgt.” 

Kantoren kiezen om verschillende redenen voor 
een samenwerking met een serviceprovider. Om 

die beweegredenen beter in kaart te brengen, 
zijn we op uitnodiging van VCN in gesprek ge-
gaan met drie kantoren die deze keuze onlangs 
hebben gemaakt: Den Hartog Verzekeringen uit 
Ameide/Lopik, H&G Financieel Adviesgroep uit 
Terneuzen en Veen Maximaal Wonen en Verzeke-
ren uit Breda.

Waarom een serviceprovider?
De keuze voor een serviceprovider is niet iets 
wat je op een regenachtige zondagmiddag be-
sluit. Werkprocessen veranderen en de over-
dracht en het inregelen van de portefeuille is 
een omvangrijke klus. Den Hartog Verzekeringen 
zit op dit moment midden in die overgang. “Dat 
levert hier en daar best wel eens een stressmo-
ment op”, zegt directeur Willemse. ”Maar mijn 
kennis ligt niet op het administratieve vlak. 
Door het administratieve deel aan VCN over te 

laten, besparen we behoorlijk op onze kosten  
en ik verwacht met onze huidige capaciteit aan-
zienlijk meer klant- en servicegericht te kunnen 
denken en werken. Met de klant bezig zijn is het 
leukste aan mijn vak.” Het is niet de enige reden 
waarom Den Hartog Verzekeringen koos voor de 
diensten van VCN. Ook het nieuwe beleid bij de 
verzekeraars heeft daar volgens Willemse aan 
bijgedragen. “Mijn primaire verzekeraars sprak 
ik vroeger regelmatig en ik had ook het idee dat 
ze naar mij luisterden en daar vervolgens naar 
handelden. Op dit ogenblik spreek ik ze hele-
maal niet en als ze al handelen, dan is  
dat meestal niet in mijn voordeel.” 

Door Alex Klein, fotografie Wilco van Dijen

DISCUSSIE

‘Er zijn steeds meer 
aanbieders en service-
providers die alle  
vormen van contact 
weg automatiseren’
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Menselijke maat is zoek
In tegenstelling tot de omstandigheden bij Hir-
des, floreert de hypotheekportefeuille bij Veen 
Maximaal Wonen en Verzekeren. “2012 was een 
topjaar en ook dit jaar loopt de portefeuille goed.” 
Directeur Evert-Jan van der Veen merkt wel de 
verharding en verzakelijking in de contacten met 
aanbieders. “Het menselijke, dat in ons vak zo be-
langrijk is, verdwijnt. Er zijn steeds meer partijen, 
aanbieders en serviceproviders, die alle vormen 
van contact weg automatiseren. Als er dan al con-
tact is met de aanbieder, dan schieten de tranen 
je in de ogen over de wijze waarop je te woord 
wordt gestaan. En dan heb ik het niet eens over 
de aanwezige kennis. Een zakelijke relatie met el-
kaar is prima, goed zelfs. Maar je moet wel samen 
tot een klantgerichte oplossing kunnen komen op 
het moment dat er iets fout gaat.”

Door de toenemende dynamiek in de markt is 
Van der Veen zich wel steeds meer een onderne-
mer gaan voelen. “Je wordt gedwongen keuzes 
te maken en dieper na te denken over bepaalde 
keuzes. Afscheid nemen van onrendabele klan-
ten is iets wat vroeger niet bij mij opkwam. 
Overheidsbeleid maakt dat je dat ook nu seri-
eus moet overwegen. En dat doen we dan ook. 
We zijn druk bezig om de klanten met één post 
(of een beperkt aantal polissen) te overtuigen 
dat het in hun – en uiteraard – ons belang is om 
meer voor elkaar te betekenen en 

Stephan Hirdes, directeur bij H&G Financieel 
Adviesgroep, beaamt het door Willemse ge-
schetste beeld. “Vroeger stond de verzekeraar als 
een blok voor het intermediair. Dat is niet meer. 
Daarnaast krijg je steeds vaker te maken met 
partijen die productie/omvangeisen stellen aan 
de samenwerking waardoor een deel van de 
markt voor ons niet meer bereikbaar is.” 

Het kantoor van Hirdes heeft van oorsprong een 
behoorlijke hypotheekportefeuille. Ondanks de 
crisis op de woningmarkt ging dat nog een tijd 
goed. In 2012 merkten ook wij dat onze hypo-
theekomzet sterk terugliep en dan moet je in-
spelen op de veranderende markt. En dat dwingt  
je kritisch naar je eigen organisatie te kijken en 
efficiencyslagen zijn dan noodzakelijk. Wij ver-
wachten dat wij in 2014 weer terug zijn op het 
niveau van 2011 wat betreft winstgevendheid.”

Door de bewerkelijkheid van dossiers en het 
zware acceptatieregime bij de hypotheekver-
strekkers is de marge fors afgenomen. Hirdes: 
“De hypotheekportefeuille is stabiel, maar ik 
denk toch nog wel anderhalf jaar nodig te heb-
ben om het weer op het oude niveau terug te 
brengen.” Hij vervolgt: “De keuze voor een ser-
viceprovider is het gevolg van de huidige 
marktomstandigheden en de wet- en regelge-
ving. Door de veranderende inkomensstromen 
word je gedwongen om met je eigen organisatie 
aan de slag te gaan. Snijden in de kosten door 
efficiënter te werken. Daar ben je helemaal niet 
mee bezig in tijden dat het je voor de wind gaat.”

Stefan Bell, directeur bij serviceprovider VCN

Martin Willemse, directeur bij Den Hartog 
Verzekeringen



19AMplus nummer 11 - 18 oktober 2013

Evert-Jan van der Veen, directeur bij Veen 
Maximaal Wonen en Verzekeren

JUBILARIS VCN

VCN, dat dit jaar het 20-jarig jubileum viert, maakt de laatste ja-
ren een groeispurt door. Het intermediair dat kiest voor een sa-
menwerking met de serviceprovider kan de intensiviteit daarvan 
zelf bepalen. Het assurantiepakket VCN ASP biedt bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om gebruik te maken van het ICT-platform van 
VCN. Met deze vorm van ketenintegratie bespaart de gebruiker 
op zijn ICT-kosten en administratieve werkzaamheden. De dienst 
VCN Support neemt de binnendienst van het aangesloten assu-
rantiekantoor over. Door de telefoonafhandeling, polisadministra-
tie en de schadeafwikkeling van klanten uit te besteden, kan het 
kantoor zich bezighouden met zijn kerntaak: het adviseren. Tot 
slot is er nog de extranetapplicatie VEA, het informatie- en com-
municatiemedium tussen adviseur en VCN. In VEA zijn relatie- 
en polisgegevens 24 uur per dag beschikbaar. Hierin kan het 
inter mediair premies berekenen, aanvragen plaatsen, mutaties 
verwerken en (status) informatie opvragen.

om zodoende een meer profijtelijke situatie te 
creëren voor zowel de klant als ons kantoor. 

Tegen welke problemen loop je op?
Willemse stelt dat serviceproviding voor een tra-
ditioneel intermediairbedrijf een welkome en 
voor de toekomst noodzakelijke stap is. Kantoren 
die vasthouden aan het traditionele model, en dat 
zijn er volgens hem nog heel veel, die zullen dat 
niet kunnen volhouden. “Je kunt niet blijven vast-
houden aan het businessmodel zoals dat voor 
2008 was”, vindt hij. Hoewel Willemse meer ‘out 
of the box’ denkt en handelt, ontkomt ook zijn 
kantoor niet aan de negatieve gevolgen van de 
crisis en de aangescherpte wet- en regelgeving. 
“De inkomsten uit Leven zijn dit jaar volledig in 
elkaar gedonderd. Dat kost mijn kantoor substan-
tieel veel geld. Ik had nooit verwacht dat dit zo 
snel zou gaan. Maar als het bij mij hard gaat, dan 
gaat het bij anderen ook hard en misschien wel 
harder. Het traditionele levenproduct is fiscaal 
geheel onderuitgehaald. Die markt verplaatst zich 
naar banksparen waarop hele andere marges zit-
ten. Maar ook bij overlijdensrisicoproducten, 
waar we nog best veel in doen, is de marge nog 
maar een derde van wat het ooit was. Ondanks 
dat wij in aantallen best nog wel wat doen, is dat 
wat we er financieel voor terugkrijgen een schijn-
tje. Anders kan ik het helaas niet noemen.” 
Willemse maakt zich erg boos over de in zijn ogen 
ongenuanceerde uitspraken van Theodor Kockel-

koren (AFM) dat de tussenpersoon allemaal din-
gen aan het verzinnen is om zijn verdiensten op 
pijl te houden. “Maar ik moet wel twintig man te 
eten geven. Dat mag natuurlijk niet het uitgangs-
punt zijn, maar uiteindelijk moeten mijn klanten 
wel voldoende betalen om te kunnen blijven doen 
wat we nu doen.” Op dit punt krijgt hij bijval van 
Van der Veen: “Het is natuurlijk vreemd dat de 
toezichthouder ons een dergelijk verwijt maakt en 
zelf een naheffing stuurt als de kosten hoger uit-
vallen dan begroot.” 

Stephan Hirdes, directeur bij H&G Finan-
cieel Adviesgroep
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Verzekeraars ontdekken
communities 

Verzekeraars ontdekken langzaam maar zeker de wereld van 
research communities: consumenten die in gesprek zijn met 
het bedrijf en het beleid meebepalen.“Het is belangrijk dat 
de consument virtueel in je organisatie rondloopt,” vinden 
Ramon Pardo en Kristof de Wulf van Insite Consulting.
 
Door: Jaap van Sandijk

‘The consumer consulting board’, is de titel 
van alweer het vierde boek dat markton-

derzoekbureau InSites Consulting recent uitgaf. 
In het boek gaan auteurs in op het verschijnsel 
research communities en hoe je deze in het be-
drijf kunt inzetten. 

Ramon Pardo, managing director van Insites 
Consulting Nederland, en Kristof de Wulf, ceo 
van het bedrijf constateren in hun boek dat ver-
zekeraars en financials steeds meer belangstel-
ling voor communities tonen. “Fast movers – de 
Heinzen en Unilevers van deze wereld – hadden 
dit al eerder ontdekt, maar verzekeraars zijn 

bezig met een inhaalslag, zegt Pardo, die zich  
in zijn dagelijks werk richt op de doelgroep van 
(finan cial) services. “Veel servicebedrijven – 
energiebedrijven, banken, verzekeraars – zijn  
tot het besef gekomen dat ze iets moeten met 
communities.” 

Communities worden samengesteld uit 50 tot 
150 consumenten die interessant zijn voor het 
bedrijf en zelf ook interesse hebben in het be-
drijf. Je kunt ze voor een korte periode inzetten 
om gezamenlijk een product- of dienstportfolio 

te verbeteren, maar je kunt ze ook permanent 
inzetten. “Dan veranker je de consument in je 
bedrijf en vormen ze echt een board”, zegt De 
Wulf. Het is zijn favoriete model. “Wij zien con-
sumenten als de beste consultants”, licht hij 
toe. “Ze hebben de meeste kennis over je dien-
sten en producten aan boord.” De meeste finan-
cials zijn tot nu toe niet verder gegaan dan een 
tijdelijke community. “ING wilde bijvoorbeeld 
inzicht in een belangrijke doelgroep, de stu-
dent. Hoe leeft de student, wat doet hij in zijn 
vrije tijd, welke bijbanen heeft hij? Doel was om 
haakjes te vinden voor een betere communica-
tie met de doelgroep. ING heeft daar heel veel 
van geleerd.” 

Valkuilen
Maar naast lessen zijn er ook valkuilen, waar-
schuwt Pardo. “Zo hebben marketeers de neiging 
om de vragen en opmerkingen die in een com-
munity naar boven komen, te beantwoorden. 
Waar ze om vragen, hebben we al in huis, wordt 
er dan gezegd. Maar daar gaat het niet om. Het 
zijn onderzoekscommunities waarvan je de out-
put benut. Bijvoorbeeld om campagnes te be-
denken of bij te sturen.”  

Intermediairs complicerende factor
De ervaring van InSites Consulting leert tot nu 
toe dat het vinden van consumenten voor een 
community niet moeilijk is. Dat is verrassend, 
want wie wil in zijn vrije tijd meepraten over 
verzekeringspolissen? “De betrokkenheid is gro-
ter dan je denkt, zelfs bij jongere doelgroepen”, 

TOEGELICHT

‘Bij verzekeraars voer je niet 
zo snel veranderingen door’
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INZETBAARHEID VAN COMMUNITIES

  Praten met de klant: wie is hij en hoe kun je hem of haar beter leren  
begrijpen? 

  Niet alleen gesprekken voeren, maar ook relevante inzichten creëren. 
Dit kan leiden tot ideeën voor nieuwe diensten en producten, bijvoor-
beeld een autoverzekering waarvan de prijs afhankelijk is van het aan-
tal gereden kilometers per jaar.

  Cocreatie: welke ideeën hebben leden van de community over een 
nieuw verzekeringsproduct? Hoe beoordelen ze voorstellen die door 
medewerkers worden ingebracht?

  Beleving. Hoe beleeft de consument zijn verzekeringsmerk? Wat  
ziet hij? Foto’s en ervaringen worden gedeeld. De erva ringen en be-
levenissen worden naar de tafel gebracht met de vraag: hoe kan  
dit worden verbeterd? Waar laat het bedrijf steken vallen? Waar doet 
de concurrent het beter? Dit lijkt lastig voor verzekeraars, want een 
consument heeft meer met zijn iPhone dan met zijn verzekering. 
“De consument zou zijn ervaring met de afhandeling van een scha-
degeval kunnen beschrijven of zijn ervaringen met het contactcen-
ter”, aldus Kristof De Wulf van Insites Consulting. “Maar bij ver-
zekeraars is het aantal contactmomenten vrij laag.”

zegt De Wulf, ver wijzend naar ervaringen bij 
DVV (verzekeringstak van het Belgische Dexia). 

Gevraagd naar concrete resultaten bij verzeke-
raars moet hij het antwoord schuldig blijven. 
“Bij verzekeraars voer je niet zo snel verande-
ringen door. Het zijn vaak trage, logge en hiërar-
chische organisaties waar de besluitvorming 
top-down plaatsvindt.” Pardo vult hem aan: “Ex-
tra complicerende factor is dat verzekeraars er 
nog een partij tussen hebben: de  intermediairs. 
En die hebben ook wat te zeggen. Zo lijkt het  
lastiger om met communities te werken. Tradi-
tioneel zegt de intermediair: je hoeft mij niks te 
vertellen. Ik ken mijn klanten!” Maar van die be-
dreiging kunnen verzekeraars een kans maken. 
“Dan is het natuurlijk het mooiste als je een 
community opzet waarbij de intermediair mee-
kijkt. Het gouden ei zit bij de consument en zijn 
kennis.” Pardo zegt met een aantal verzekeraars 
in gesprek te zijn over de inzet van communities, 
waarbij ook intermediairs worden betrokken.

Hoewel concrete resultaten van verzekeraars 
dus nog niet gemeld kunnen worden, kan wel 
worden geput uit ervaringen van andere service-
bedrijven. Naast het eerdergemelde ING noemt 
De Wulf Randstad. “Randstad wilde weten hoe 
het het meest relevant kan zijn voor studenten. 
De inzet van een community leverde een belang-
rijk inzicht op: de student wil niet aan het hand-
je worden genomen – en daarop was Randstad 
juist erg gefocust. Randstad gooide het roer om 
en biedt studenten nu alleen content aan. De 
rest regelt de doelgroep zelf, onder het motto: ‘jij 

bent verantwoordelijk voor je eigen toekomst’.” 
Dat ene inzicht was dé trigger die het denken 
van de dienstverlener veranderde, zegt De Wulf. 
“Dat heeft gevolgen voor de inrichting van je 
website, de tone of voice die je gebruikt en de 
diensten die je aanbiedt.”   

Ook verzekeraars moeten denken vanuit de rea-
liteit van de consument, vindt hij. “Als ik 5.000 
kilometer per jaar rijd en jij 40.000, dan zijn dat 
verschillende realiteiten. Toch betalen we allebei 
hetzelfde voor onze autoverzekering. Dat is niet 
‘consumer centric’. Dit soort inzichten bouw je 
op met communities. Omdat je afstand neemt 
van de verzekeringssfeer en de verzekerings-
wereld en je richt op de context van de klant.”

Dinosaurus
Kiezen voor communities betekent dat verzeke-
raars klaar moeten zijn voor een cultuurveran-
dering. “Ze moeten weg van de diensten en in de 
communities kijken”, zegt Pardo. “Dat gaat niet 
vanzelf. Er zijn interne activatieprogramma’s 
nodig, onderlinge challenges tussen afdelingen.” 
De ervaring van Pardo tot nu toe? “Het eerste 
wat verzekeraars vragen, is: hoeveel tijd zijn we 
hieraan kwijt? Bij fast movers hoor ik dat veel 
minder. Misschien zijn verzekeraars bang dat er 
te weinig uitkomt.” De Wulf: “Ik denk dat het 
ook te maken heeft met het type mens. Bij verze-
keraars heb je vaak te maken met bureaucrati-
sche mensen, lijnmanagement, meer rapporte-
ren. Er is minder openheid en inspiratie. Toch 
kan dat zo niet blijven. Zo word je een dinosau-
rus en sterf je uit.” 
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De andere kant van  
de woekerpolisaffaire

Op verzoek van onder anderen voormalig intermediair Jos Lindhout verschijnen 
komende maand ex-Amev-directieleden voor de rechter. Zij moeten gaan uit-
leggen hoe de verzekeraar jarenlang te werk ging bij het onderhouden van de  
relaties met het intermediair. Volgens Lindhout was Amev maar een van de vele 
maatschappijen die adviseurs sterk onder druk zetten. “Het is tijd voor de ande-
re kant van de woekerpolisaffaire.”

 
Door: Rob van de Laar

FINANCIËLE PLANNING

Hij wil het geen persoonlijke vete noemen, al 
ligt de kiem van zijn langdurige strijd tegen 

ASR wel in een belofte die hij ooit aan zijn vader 
deed. Maar Jos Lindhout vindt dat de rechts-
zaak die hij samen met voormalig zakenpartners 
Raymond Blomvliet en Vincent Vinke tegen de 
verzekeraar wil beginnen, vooral moet aantonen 
dat ASR en voorganger Amev jarenlang assuran-
tiekantoren hebben gemanipuleerd met maar 
één doel: zo veel mogelijk polissen verkopen. Die 
praktijk was echter niet voorbehouden aan één 
partij, zegt Lindhout. “Het intermediair krijgt ten 
onrechte het etiket van polisrammers opgeplakt. 
Al die cowboys, vaak spaarloonorganisaties, zijn 
door verzekeraars op het paard geholpen. De an-
dere kant van de woekerpolisaffaire moet ook 
belicht worden. En die andere kant is dat met 

name de grote verzekeraars zelf het intermediair 
onder druk hebben gezet om die woekerpolissen 
te verkopen.”

Successen
Lindhout heeft de hoogtijdagen van de woeker-
polissen van dichtbij meegemaakt. Met de PSL 
Adviesgroep vierde hij in de jaren ‘90 successen, 
onder meer met Hooge Huys als hofleverancier. 
“Wij waren adept van universal life-producten, 
maar een partij als Nationale-Nederlanden vond 
dat die de winstmarge te veel onder druk zetten 
en wilde liever een andere koers varen met min-
der transparante producten. Dat gold trouwens 
ook voor Aegon en Amev. Maar wij hadden daar 
geen trek in en deden met juist deze verzeke-
raars weinig zaken. Wij deden toen al aan finan-
ciële planning en ‘verkochten’ geen producten. 
Dat was onze kracht; onze inventarisatieformu-
lieren van destijds zijn nog steeds Wft-proof.”

Koks in de keuken
Eigen automatisering en productontwik keling 
gebaseerd op financiële planning droegen bij 
aan het succes van PSL. “Daarmee waren we 
toen zeer vooruitstrevend én zeer kritisch over 
het productaanbod van met name de traditione-
le verzekeraars. Daarbij hadden we hoogopge-
leide adviseurs die allemaal een zeven maanden 
durend intensief trainingsprogramma doorlopen 
hadden. Wij beschouwden ons als de koks in de 
keuken, waarbij wij de juiste maatschappijen en 

AGENTSCHAPPEN INTREKKEN

In 2005 verscheen in AM een reactie van twee adviseurs op het 
verhaal dat Lindhout had gedaan over de werkwijze van Amev. 
De teneur was dat zij daarin veel hadden herkend. “Bij herhaling 
hebben wij de raad van bestuur van Fortis ASR op de hoogte ge-
bracht van de misstanden en het wanbeleid. Nooit werd gerea-
geerd of ingegrepen. Men keek de andere kant uit en liet het ge-
beuren.” Dat viel niet in goede aarde bij de maatschappij, zegt 
Lindhout: “Prompt werden ze gebeld met de mededeling dat alle 
agentschappen zouden worden ingetrokken als zij zich nogmaals 
zo zouden uitlaten.”



banken als onze productleveranciers zagen die 
ons in staat moesten stellen de juiste gerechten 
bij onze klanten te serveren. De klant in zijn spe-
cifieke situatie was leidend en niet de product-
ontwikkeling van van grote maatschappijen. Hoe 
mooi de provisiere gelingen daar ook waren. En 
helaas word je dan als serieus en onafhankelijk 
intermediair nog wel eens lastig gevonden door 
een aantal maatschappijen, omdat ze geen grip 
op de productie krijgen. De grote partijen ver-
kochten vaak gewoon troep via spaarpolissen en 
leaseplannetjes. En de grootste vervuilers onder 
het intermediair zijn vaak geholpen of geïniti-
eerd door grote maatschappijen met een grote 
premiehonger.”

Productie-eisen
In 1997 wilde Aegon met Lindhout in zee gaan. 
“De basis voor het product dat we met Aegon 
zouden gaan aanbieden, was het Fundplan. Dat 
mochten we gaan ombouwen tot een flexibel 
product op basis van universal life. Maar we 
wilden geen productie-eis.” Later bood Ae-
gon twaalf miljoen gulden voor een deelname 
van 49% in het bedrijf. “Alleen zouden we dan 
wel 70% van de productie bij Aegon moeten on-
derbrengen. Los van het feit dat wij daar niet 
mee akkoord gingen, bleek toen dat Aegon het 
product administratief niet kon realiseren.” Vol-
gens Lindhout illustreert dat ten voeten uit de 
productiehonger van de verzekeraars, die tegen 
de eeuwwisseling alleen maar groter werd. “Het 
intermediair wordt afgeschilderd als zakkenvul-
lers en de brancheorganisaties zijn ook nu niet 
in staat tot een fatsoenlijk weerwoord. Maar het 
ging toen alleen maar om het creëren van markt-
aandeel. Maatschappijen waren niet bezig met 
continuïteit en het intermediair dat wel integer 
en professioneel werkte, draagt nog steeds ten 
onrechte het stempel van zakkenvullers.”

Van financiering tot faillissement
In AM vertelde Lindhout in 2005 al over de ban-
den met Amev, die in het begin van de jaren 2000 
sterker werden. Een financiering van Falcon Le-
ven, die intern voor 50% gefund is bij Amev, leidt 
tot contact met Rob Beumer. Lindhout kan zich 
steeds moeilijker ontworstelen aan de greep van 
Amev, dat op diverse manieren steeds meer de 
gang van zaken bij zijn eigen PSL dreigt te gaan 
bepalen. Dat culmineert in 2003 uiteindelijk in de 
afgedwongen verkoop van PSL aan het (naar ach-
teraf blijkt) zwaar door Amev gefinancierde Hes-
tia, waarvoor Lindhout één euro incasseert. In 
ruil daarvoor krijgt hij een substantiële nabeta-
lingsregeling. Ondanks gerechtelijke uitspraken 
voegt Hestia echter nooit de daad bij het woord. 
Een jaar later mislukt een door Amev zelf voorge-
stelde terugkoopregeling. Lindhout doet een bod 
van € 2,2 mln op de aandelen van PSL Eindhoven, 
gefinancierd door bevriende zakenrelaties. Dit 

bod wordt, zoals Hestia-aandeelhouder Marcel 
van den Berg later zal verklaren, niet door Amev 
aan hem doorgegeven waardoor Hestia inclusief 
PSL Eindhoven failliet gaat. Het eveneens zwaar 
onder Amev-leningen gebukt gaande Buro Philip 
van den Hurk koopt na het faillissement van Hes-
tia de PSL-portefeuille van pandhouder Amev.

Geheime afspraken
In 2006 lijkt een eind te komen aan de scher-
mutselingen: Lindhout tekent een vaststellings-
overeenkomst. Hij verklaart tegen betaling van 
€ 700.000 zich bereid af te zien van toekomstige 
vorderingen op ASR. “Een fooi, omdat de accoun-
tantsrapporten stellen dat de intrinsieke waarde 
van PSL bij de overname door Hestia nog altijd 
€ 4,25 mln bedroeg.” Maar in de jaren daarna  

komen hem steeds meer zaken ter ore die een 
nieuw licht werpen op de gang van zaken in 
2005. Zo heeft voormalig Hestia-directeur Mar-
cel van den Berg een week na het faillissement 
met de curator en Asam geheime afspraken ge-
maakt waardoor de verhaalsmogelijkheden voor 
crediteuren ernstig werden beperkt. Asam ver-
bood hem ook de betalingsregeling met Lind-
hout na te komen.

Lindhout is inmiddels al jaren actief in bedrijfs-
kundig en bancair advies, als partner bij Claas-
sen, Molenbeek & Partners. Maar het boek ASR 
is voor hem nog lang niet dicht. Eigenlijk gaat 
het pas open: “We gaan gewoon door met onze 
rechtvaardige strijd, die ik binnenkort, in navol-
ging van Willem Nieuwenhuis, tot in detail in 
boekvorm zal gaan beschrijven.” 

‘De cowboys werden door de 
verzekeringsmaatschappijen 
op het paard geholpen’
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Generali AM Innovatieprijs 2013

Innoveren is  
enthousiasmeren

Op 19 november wordt tijdens de Verzekeringsbranchedag de win-
naar van de Generali AM Innovatieprijs 2013 op het podium bekend-
gemaakt. Wie van de drie genomineerde partijen gaat dat worden? In 
dit artikel stellen de innovators zichzelf voor en leggen zij uit waarom 
hun nominatie het meest innovatief is voor de branche.
 
Tekst: Alex Klein   Fotografie: Echt Mooij fotografie

De selectiecommissie van de Generali AM In-
novatieprijs had dit jaar de keuze uit een re-

cord aantal inzendingen. Hieruit hebben zij drie 
innovaties genomineerd voor de Innovatieprijs. 
Dat zijn: Finact Software met hun analysetool 
Finact BPF/CAO Analyse; Independer met hun 
maatwerkroute voor klanten met diabetes en To-

Compare met hun meta-searchengine voor ver-
zekeringen. De doelstelling van de Generali AM 
Innovatieprijs is het stimuleren van innovatie in 
de branche door het delen en verbreiden van 
kennis. De mensen achter deze innovaties zijn 
daarom uitgenodigd om tijdens een rondetafel-
gesprek de details van hun product of dienst toe 
te lichten en met elkaar in discussie te gaan over 
deze specifieke innovaties en innovatie in het al-
gemeen.

Generatieverschil
De innovators die dit keer aanschuiven verschil-
len in leeftijd toevalligerwijs telkens een decen-
nium van elkaar. Als ze gevraagd worden om in 
eigen woorden aan te geven wat innoveren is, 
dan komt direct een belangrijk ‘generatiever-
schil’ naar voren. Waar de een innoveert op ba-
sis van iets wat er nog niet is, doet de ander pre-
cies het tegenovergestelde. Voor Joop Cohen (51), 
businessunit manager Bancair en Levensverze-
keringen bij Independer, staat het woord creëren 
symbool voor de rode draad in zijn leven. “Als je 
met innovatie bezig bent, denk je daar met een 
aantal mensen over na en je spreekt er met an-
deren over, en dan opeens heb je iets bedacht 
wat er eerst niet was. Dat, innoveren dus, geeft 
mij echt energie.” 

Voor Maarten Boerhof (39), mede-eigenaar en 
initiatiefnemer van Finact Software is innoveren 

INNOVATIE

Jaap Oudijk is gespreks-
leider tijdens deze ron-
detafelbijeenkomst en 
lid van de selectiecom-
missie van de Generali 
AM Innovatieprijs.
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vooruitlopen op de markt. Of zoals hij dat zelf 
kort maar krachtig omschrijft: “Ontwikkelingen 
bedenken, realiseren en neerzetten. Blijf daar-
naast altijd in je eigen conceptideeën en kracht 
geloven.” 

Marc Mathijssen (29) is teammanager bij Premie.
nl en Brand Manager bij ToCompare. Hij associ-
eert innoveren toch vooral met het verleggen van 
grenzen en het doorbreken van denkpatronen. 
“Voor mij is innoveren kijken naar de markt, de 
grenzen van die markt bepalen en daar vervol-

gens doorheen te breken op zoek naar manieren 
om het anders te doen. Dat betekent in ons geval 
dat je dingen die er al zijn beter maakt voor de 
consument, door niet te denken in barrières 
maar in oplossingen.” Drie verschillende ziens-
wijzen op innoveren die, gezien de nominaties, 
elk voor zich succesvol is. Het grootste geheim 
daarvan, en daar is iedereen aan tafel het over 
eens, is het enthousiasme waarmee je innoveert. 
Daarmee kun je anderen enthousiasmeren, die 
op hun beurt weer anderen enthousiast maken 
voor jouw idee.

Independer introduceerde dit jaar 
voor overlijdensrisicoverzekerin-

gen een nieuwe manier van vergelij-
ken voor de specifieke en moeilijk 
verzekerbare doelgroep diabetici. De 
nieuwe maatwerkroute is een route 
waarbij meerdere verzekeraars ver-
zocht worden om een maatwerkpre-
mie af te geven nadat medische be-
oordeling heeft plaatsgevonden. Joop 
Cohen: “Premies voor overlijdensrisi-
coverzekeringen zijn altijd gebaseerd 
op gezonde mensen. Wijk je hiervan 
af, dan kom je in een medisch traject 
terecht dat weken, zo niet maanden, 
duurt. In het geval van diabetici 
komt daar vervolgens vaak een ver-
hoging op de premie voor gezonde 
mensen uit van 200% of meer. Alleen 
weet je van tevoren nooit hoe hoog 
dit ophogingspercentage zal zijn en 
ook niet welke verzekeraar de laagste 
opslagen rekent. Dat blijkt namelijk 
van geval tot geval enorm te verschil-
len. Een klant die de voorgestelde 

verhoging niet accepteert, zal bij een 
andere verzekeraar opnieuw het 
langdurige medische traject in moe-
ten gaan. Op dat moment haken veel 
mensen af.” Independer trok zich het 
lot van de diabetici aan en vond een 

verrassend simpele oplossing voor 
het probleem. “Het enige wat wij heb-
ben gedaan is het bestaande traditio-
nele proces omkeren. Wij laten de 
klant eerst medisch beoordelen. Hier-
uit komt een gestandaardiseerd rap-

port dat wij naar alle deelnemende 
verzekeraars toesturen. Die maat-
schappijen geven op basis van dat 
profiel een premie af waarmee Inde-
pender de klant voorziet van een ‘tra-
ditionele’ vergelijking op basis van 
prijs en kwaliteit. Daarmee hebben 
diabetici dezelfde vergelijkingsmoge-
lijkheden als gezonde mensen.”

Het gestandaardiseerde rapport is 
de kracht van deze innovatieve 
oplossing. Independer heeft dit 
traject samen met Cunningham 
Lindsey ontwikkeld. De medische 
dienst van Cunningham Lindsey 
stelt de gestandaardiseerde medi-
sche rapportage op die Indepen-
der naar de deelnemende maat-
schappijen stuurt. Die 
verzekeraars hebben hiermee in-
gestemd en behandelen de rap-
portage alsof die van de eigen me-
dische dienst afkomstig is. De 
kosten voor het opstellen van de 

medische rapportage worden be-
taald door de verzekeraar aan wie 
uiteindelijk de verzekering wordt 
gegund. De klant betaalt Indepen-
der voor deze maatwerkroute een 
afsluitfee van € 295.

Independer maatwerkroute diabetes

Joop Cohen: ‘ORV-premies zijn altijd 
gebaseerd op gezonde mensen. Wijk 
je hiervan af, dan kom je in een me-
disch traject terecht dat weken,  
zo niet maanden, duurt’
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JURY GENERALI AM INNOVATIEPRIJS

In de jury zitten Patrick Heuts (vicevoorzitter NVGA), Roger van der Linden 
(bestuurslid Adfiz), Theo van Vugt (hoofdredacteur AM), Fred van Raaij 
(hoogleraar Economische Psychologie Universiteit van Tilburg) en Freek  
Wansink (ceo Generali). Voorzitter is Hermen van der Lugt (directeur Novay).

Finact BPF/CAO Analyse

Advisering van werkgevers over 
tweedepijlerpensioenen valt 

onder de werking van de Wft. Hier-
in is onder meer geregeld dat een 
pensioenadviseur onderzoek moet 
doen naar de aanwezigheid van een 
collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) of bedrijfstakpensioenfonds 

(bpf). De Finact BPF/CAO Analyse is 
een analysetool, waarmee voor de 
pensioenvoorziening snel en ade-

quaat kan worden beoordeeld of er 
sprake is van een bpf-verplichtstel-
ling en/of cao-overeenkomst. De 
tool wordt gebruikt voor nieuwe 
contracten of als beheermodule op 
bestaande contracten. “Het gebruik 
levert een tijdsbesparing tot twee 
uur op en we delen onze actuele 

data en kennis op het gebied van 
cao en bpf met de adviseur”, aldus 
Maarten Boerhof.

Om de werking van de analysetool 
in de praktijk te schetsen, neemt 
Boerhof als voorbeeld een bedrijf 
of werkgever die een pensioenre-
geling wil regelen voor zijn werk-
nemers. “De pensioenadviseur zal 
dan via de BPF Analyse een onder-
zoek starten of er sprake is van 
een verplicht bedrijfstakpensioen-
fonds. Is het antwoord hierop po-
sitief, dan is het traject voor een 
verzekerde regeling al direct afge-
sloten. In het andere geval kan 
een werkgever vanuit de cao nog 
gehouden zijn aan een pensioen-
bepaling. Echter er leeft in de 
branche nog steeds het idee dat 
een pensioenbepaling in een alge-
meen verbindend verklaarde cao 
ook geldt voor het bedrijf. Dat is 
niet zo. Je kunt vanuit een cao al-
leen gehouden worden aan een 
pensioenbepaling op het moment 
dat je lid bent van een werkge-
versorganisatie of eventueel als je 
indirect naar het pensioenfonds 
verwijst via bijvoorbeeld de ar-
beidsovereenkomst. Dat zijn zaken 
die naar voren komen in de CAO 
Analyse.”

Contracten achterhalen
Belangrijk bij een BPF/CAO Analyse 
is het in kaart brengen van de ver-
schillende werkzaamheden binnen 
de onderneming. Bepaalde activi-
teiten van de onderneming kunnen 
namelijk wel onder een cao en/of 
bpf vallen, terwijl dit niet het geval 
hoeft te zijn voor andere activitei-
ten. Boerhof: “Uit een aantal com-
pliancetrajecten die wij voor een 
aantal grote partijen hebben uitge-
voerd, kun je concluderen dat onge-
veer 20% van de lopende verzekerde 
regelingen eigenlijk bij een pen-
sioenfonds horen te zitten. Het is 
belangrijk om deze contracten te 
achterhalen. Pensioenfondsen heb-
ben te maken met een onderdek-
king waardoor ze ineens redelijk 
actief zijn geworden in het benade-
ren van werkgevers. Werkgevers 
zitten niet op een naheffing te 
wachten.”

Maarten Boerhof: ‘De adviseur start 
via de analysetool een onderzoek of 
er sprake is van een verplicht bpf’
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WAAROM WORDT JIJ DE WINNAAR?

Joop Cohen (Independer): “De maatwerkroute voor mensen met diabetes lost een 
al jarenlang bestaand maatschappelijk probleem op. Het levert de klant een aan-
toonbare besparing op die vaak in de tienduizenden euro’s loopt, en niet onbe-
langrijk, mensen met diabetes krijgen hierdoor weer vertrouwen in de verzeke-
ringsbranche.” 
Marc Mathijssen (ToCompare): “Wij scheppen met ToCompare transparantie in 
een wereld die er alleen minder transparant op is geworden. Een consument 
hoeft niet meer tien verschillende websites te bezoeken om te kijken wie nu 
echt de beste aanbieding heeft.” 
Maarten Boerhof (Finact Software): “Wij brengen het BPF-onderzoek in een 
stroomversnelling. De tijdsbesparing die dit de adviseur oplevert resulteert in 
lagere advieskosten voor zijn klant. Dat maakt de analyse betrouwbaarder en 
pensioenadvies betaalbaar.” Het is nu aan de jury van de Generali AM Innova-
tieprijs om de beste innovaties aan te wijzen. 

ToCompare.nl is een soort su-
perprijsvergelijker voor ver-

zekeringen. Op de site vult de con-
sument een formulier in. Met deze 
gegevens worden vervolgens van 
meerdere verzekerings- en vergelij-
kingssites premievoorstellen opge-
haald die ToCompare in één over-
zicht aan de klant toont. De servers 
van ToCompare.nl werken recht-
streeks op de websites van verze-
keraars en vergelijkingssites. Voor 
hotels en vliegtickets is dit al een 
veelgebruikt vergelijkingsinstru-
ment. “Wat wij doen kan een con-
sument ook. Bij ons scheelt hem dat 
alleen wel heel veel tijd”, zegt Ma-
thijssen. ToCompare is opgericht in 
februari 2012 en is net als zusterla-
bel Premie.nl een initiatief van ICT-
ondernemer Erik de Voogd.

Het is overigens de vraag of de sys-
tematiek die ToCompare als super-
vergelijker hanteert wel is toege-

staan of wordt omarmd door de 
andere vergelijkers. Marc Mathijs-
sen: “Dat is inderdaad een lastige 
kwestie. Natuurlijk proberen wij 
goed samen te werken met ieder-
een. Maar er bestaat altijd een mo-
gelijkheid dat partijen ons blokke-
ren om toegang te krijgen tot hun 
website. Dat is tot op heden nog 
maar een keer gebeurt.” 

ToCompare sluit zelf geen produc-
ten. Consumenten die een van de 
getoonde aanbiedingen wil afslui-
ten, doet dat direct op de site van 
de desbetreffende verzekeraar of 
vergelijkingssite. Het is volgens 

ToCompare metasearch engine

Mathijssen nog te vroeg om de con-
sument geld te vragen voor het ge-
mak van een supervergelijker als 
ToCompare. Die bereidheid is er 
volgens hem gewoonweg niet. Om 
die reden bestaat het huidige ver-
dienmodel deels uit inkomsten die 
voortkomen uit deelnames aan affi-
liatieprogramma’s en vergoedingen 
die verzekeraars betalen voor iede-

re bezoeker die via ToCompare.nl 
naar de website van de betreffende 
verzekeraar klikt om daar een ver-
zekering af te sluiten. “Dat maakt 
ons niet afhankelijk van die partij-
en. Niemand krijgt bij ons een voor-
keurspositie en wij nemen alle par-
tijen mee in onze vergelijking, ook 
als daar geen enkele vergoeding te-
genover staat”, aldus Mathijssen. 

Marc Mathijssen: 
‘Geen enkele  
aanbieder krijgt 
bij ons een  
voorkeurspositie’
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Aon zet vraagtekens 
bij WIA-plan VVD

VVD-Kamerlid Anoushka Schut stuurde de Tweede Kamer deze maand  
drie voorstellen om meer mensen te laten uitstromen uit de WGA. Maar  
waar de VVD denkt dat een verplichte periodieke herbeoordeling een forse  
besparing voor de werkgever oplevert, becijfert Aon een grote IVA-instroom 
(volledig arbeidsongeschiktheid) die de overheid veel geld gaat kosten.
 
Door: Alex Klein

Anoushka Schut stelt dat de strenge keurin-
gen aan het einde van de eerste twee jaar 

ziekte hebben geleid tot meer re-integratie naar 
werk en minder instroom in de WIA (Wet werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen). Maar als 
mensen eenmaal in de WIA zitten, gebeurt er 
vrijwel niets meer voor gedeeltelijk arbeidson-
geschikten, zo stelt zij in de initiatiefnota ‘Ac-
tivering uit Arbeidsongeschiktheid’. Ter onder-
bouwing verwijst Schut naar het onderzoek 
‘Duurzaam niet-duurzaam?’ van APE onderzoek 
& advies waaruit blijkt dat in peiljaar 2010 
slechts 25% van de WIA-populatie een of meer-
dere keren is herbeoordeeld sinds 2006. De her-
beoordeling bleek wel succesvol te zijn, 31% van 
de WGA-populatie bleek geheel (28%) of gedeel-
telijk (3%) hersteld te zijn. De VVD-politica doet 
de Tweede Kamer daarom het voorstel om ieder-
een die niet duurzaam arbeidsongeschikt is elke 
twee jaar te onderwerpen aan een herbeoorde-

ling. Schut spreekt de voorkeur uit voor een pro-
fessionele herbeoordeling en niet alleen via een 
vragenlijst. Zij heeft laten doorrekenen dat het 
financiële voordeel bij herziening van het ar-
beidsongeschiktheidsniveau tien- tot honderd-
duizenden euro’s kan bedragen per werknemer.

Betere schadelastbeheersing
In een eerste reactie op de plannen van Schut 
stelt verzekeringsmakelaar en risicoadviseur 
Aon dat de voorgestelde, periodieke herbeoorde-
ling de financieringsproblemen alleen maar ver-
schuiven. Het is in hun ogen vooral de overheid 
die de rekening gepresenteerd krijgt van de pe-
riodieke herbeoordeling. Een herkeuring zal  
volgens AON in de meeste gevallen tot een IVA-
uitkering (Inkomensvoorziening volledig ar-
beidsongeschikten) leiden. Als dat zo is, dan 
worden de lasten voor werkgevers inderdaad ge-
reduceerd, maar komt de uitkeringslast vervol-
gens wel volledig voor rekening van de overheid. 
De echte oplossing van het probleem ligt volgens 
Aon bij de schadelastbeheersing. Daniël Rijn-
beek, managing consultant bij Corporate Well-
ness van Aon: “Werkgevers zouden meer aan-
dacht moeten besteden aan een adequaat en 
preventief verzuimbeleid, ongeacht of ze privaat 
verzekerd zijn of in het publieke bestel zitten. 
Voorkomen is gemakkelijker dan genezen.” 

Volgens AON kost een betere schadelastbeheer-
sing bij het uitvoeren van de WIA de BV Neder-
land niets extra, maar levert het wel een bedrag 

MARKTCONSULTATIE

Met haar initiatiefnota ‘Ac tivering uit Arbeidsongeschiktheid’ 
heeft Anoushka Schut concrete maatregelen willen schetsen 
die volgens haar de WGA activerender kunnen maken. De VVD-
politica nodigt zowel politieke partijen als partijen in het veld 
uit om met haar van gedachten te wisselen en haar van input 
te voorzien voor het vervolgtraject. Aan de hand van deze reac-
ties zal Schut beslissen wat het vervolgtraject wordt.

SOCIALE ZEKERHEID
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tot € 2 miljard op. Aon baseert deze uitspraak  
op een eigen onderzoek waarmee een besparing 
van € 6 miljoen aan uitkeringen werd gereali-
seerd, die niet meer voor rekening komen van 
een werkgever of verzekeraar. Aon onderzocht 
hiervoor enkele honderden dossiers van (ex-) 
medewerkers die volgens de UWV-keuring voor 
80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar waar-
bij er wel kans is op herstel. Deze medewerkers 
ontvangen een WGA-uitkering die voor rekening 
komt van werkgevers en verzekeraars. Bij ruim 
een kwart van de dossiers kon bezwaar aangete-
kend worden tegen de UWV-beschikking. In ruim 
16% van alle dossiers bleek herstel niet waar-
schijnlijk. Na een herkeuring kwamen deze me-
dewerkers in aanmerking voor een IVA-uitke-
ring, die voor rekening komt van de overheid. In 
slechts 5,1% van de gevallen die Aon onderzocht 
werd een medewerker geheel of gedeeltelijk ge-
schikt bevonden om weer deel te nemen aan het 
arbeidsproces. 

Daniël Rijnbeek rekent voor wat dit betekent 
voor de BV Nederland: “In 2013 waren er ruim 
128.000 WGA-uitkeringen. Op gemiddeld een 
kwart daarvan kan bespaard worden, zo blijkt 
uit onze bevindingen. Extrapoleer je de resulta-
ten naar nationaal niveau, dan kom je tot een  
besparing van € 1,9 miljard.”

Sollicitatieplicht aanscherpen
Naast de periodieke herbeoordeling doet Schut 
de Tweede Kamer nog twee voorstellen om meer 
mensen te laten uitstromen uit de WGA. Zo wil 
de VVD-politica ook de gewenningsbijdrage na 
herbeoordeling fors inperken. Schut: “Nu is het 
zo dat als iemand meer dan 80% (en niet duur-
zaam) is afgekeurd en na herbeoordeling tussen 
de 35-80% is afgekeurd, de gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte een gewenningsbijdrage krijgt voor 
een periode van twee jaar.” Schut meent dat hier 
sprake is van een ongelijke behandeling. “Men-
sen die na herbeoordeling van meer dan 80% 
naar minder dan 35% arbeidsongeschiktheid 
gaan of van 35-80% naar minder dan 35%, krij-
gen maar twee maanden gewenning.” Als het  

aan Schut ligt, komt er een periode van acht we-
ken voor alle groepen. “Daarmee wordt de acti-
verende werking vergroot en het leidt tevens tot 
minder lasten voor werkgevers.”

Het derde en laatste punt dat Schut wil bewerk-
stelligen is een betere handhaving van de solli-
citatieplicht, ook voor gedeeltelijk arbeidsge-
schikten. Schut: “Uit het veld wordt duidelijk  
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet aan  
de sollicitatieplicht worden gehouden. Daarom 
stel ik voor om hier aan te sluiten bij de plichten 
van een WW-uitkering, met zo nodig sanctione-
ring wanneer er niet wordt voldaan aan de sol-
licitatieplicht.” 

FINANCIËLE DOORREKENING

De VVD heeft door Mercer Marsh Benefits op basis van echte 
loonsommen laten doorrekenen wat het financiële voordeel voor 
werkgevers kan zijn als er vier herkeuringen in tien jaar worden 
ingevoerd. Dit varieert per sector en per grootte werkgever tussen 
de € 23.000 en € 274.000 voordeel. De kosten voor de herbe-
oordelingen zijn verwaarloosbaar op de totale premie. Per saldo 
is de verwachting dat de sectorpremie daalt tussen de 0,2 en 
0,85% voor kleine werkgevers. Anoushka Schut: “De kosten voor 
de extra keuringen worden dus in veelvoud goedgemaakt door de 
arbeidsongeschiktheid die afneemt. Hierdoor daalt ook de verze-
keringspremie voor iedereen. Daarom is het logisch dat de her-
keuringen via de premie blijven gefinancierd.”

IVA

W
GA
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Trekt de vermogende 
 oudere de  

woningmarkt vlot?

Veranderingen in de regelgeving rond hypotheken en de woningmarkt volgen elkaar  
nog altijd in hoog tempo op. Inmiddels hebben de verplichting van annuïtaire afbouw, 
verlaging van de Nationale HypotheekGarantie, beperking van hypotheekrenteaftrek  
en verlaging van loan-to-value hun weg aardig gevonden. Op Prinsjesdag bleek dat  
de regering nog niet klaar is met hervormen. 
 
Door: Ank Hobbes, research consultant Consumer Experiences, GfK Panel Services Benelux 

MARKTONDERZOEK

Vanaf 2014 wordt het afbouwen (0,5% per 
jaar) van de maximale hypotheekrenteaftrek 

tot 38% daadwerkelijk ingevoerd. Dit gebeurt al-
lemaal terwijl de woningmarkt nog altijd flink 
op slot zit. Een andere nieuwe maatregel zou 
heel direct moeten bijdragen aan het vlottrekken 
van deze markt, namelijk het vrijstellen van de 
schenkingsbelasting bij een gift tot € 100.000 
voor een woning. De vraag is wel of en hoe het 
intermediair hierop in kan springen zodat klan-
ten geholpen worden en de woningmarkt daad-
werkelijk een zetje meekrijgt. 

Verplichte annuïtaire afbouw 
Er zijn de afgelopen jaren veel maatregelen (zie 
figuur 1) genomen, maar de meest ingrijpende is 
toch wel de verplichte annuïtaire afbouw voor 
sluiters van een nieuwe of een opgehoogde  
hypotheek. 

Uit het onderzoek, waarmee GfK elk kwartaal de 
nieuwe productie van financiële producten in 
kaart brengt (TOF Tracker), blijkt dat een vijfde 
van het volume van nieuwe hypotheken in het 
eerste kwartaal van 2013 een annuïtaire hypo-
theek betrof. (Figuur 2) Oversluiters en consu-
menten met een schriftelijke koopovereenkomst 
van voor 1 januari zorgden voor nog flink wat 
andere hypotheekvormen. In het tweede kwar-
taal is al zichtbaar dat de meerderheid van het 
nieuwe hypotheekvolume annuïtair afgebouwd 
wordt. Het Totaal Onderzoek Financiële diensten 
(TOF) Particulier geeft inzicht in de hele porte-
feuille. Op basis van TOF 2012 heeft GfK stilge-
staan bij de gevolgen van deze verandering voor 
de toekomst. Hierin is naast het effect van annu-
itaire afbouw ook de eerder genoemde verlaging 
van hypotheekrenteaftrek meegenomen, al speelt 
dat een minder grote rol in de bedragen. 
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Enkel renteaftrek voor 
annuïtaire hypotheken bij 

nieuwe hypotheken

Geen bestaande aflossings-
vrije hypotheken meer omzetten 

naar bankspaar
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Starters
Uit deze analyse blijkt dat starters (mensen die 
minder dan vijf jaar geleden een eerste hypo-
theek hebben afgesloten), als gevolg van de vaste 
aflossing in de annuïtaire hypotheek in 2015 ge-
middeld € 3.038 gaan aflossen. Dat is bijna 
twaalf keer meer dan in 2012, waarin starters 
jaarlijks gemiddeld € 257 aflosten. 

Het aandeel van het netto huishoudinkomen,  
dat men kwijt is aan hypotheeklasten, zal de  
komende jaren dan ook flink toenemen. Recente 
sluiters van een hypotheek waren tot 2013 ge-
middeld 19% van hun netto huishoudinkomen 
kwijt aan hypotheeklasten. Deze koopquote ligt 
bij annuïtaire afbouw op maar liefst 25%. 

Doordat de huizenprijzen de laatste jaren flink 
gedaald zijn, hoeven starters natuurlijk ook min-
der hoge hypotheken af te sluiten. Bovendien 
stijgen de huurprijzen, waardoor ze naar ver-
wachting alsnog blijven kiezen voor een koop-
woning. Toch ligt er een risico op de loer. De 
vraag is namelijk of startende huishoudens de 
enorme lastenverzwaring wel kunnen opbren-
gen. De kans is groot dat ze vaker stil blijven  
zitten of voor een (nog) goedkoper huis zullen 
gaan. Dit kan betekenen dat er voorlopig nog 
geen einde komt aan de dalende huizenprijzen, 
ook al verwacht de overheid een stabilisering 
van de huizenprijs in de tweede helft van 2014.

Al met al is het in de loop van de tijd voor star-
ters meer en meer van belang geworden om de 
mogelijkheden binnen een totaal persoonlijke fi-
nanciële plaatje te kunnen bekijken en goed af te 

wegen. Ze moeten niet alleen vertrouwen hebben 
om het in het hier en nu financieel te kunnen 
bolwerken, maar ook in de nabije en verdere toe-
komst. Juist hier ligt een belangrijke rol voor in-
termediairs weggelegd, zij zullen goed hun on-
dersteunende rol kunnen pakken. 

Belastingvrij schenken: de oplossing?
Een nieuwe maatregel om de markt sneller vlot 
te trekken, betreft het belastingvrije schenken. 
Tot nu toe konden ouders eenmalig € 51.407 be-
lastingvrij schenken aan hun kinderen, mits het 
geld aan studie of woning werd besteed. Om de 
woningmarkt een impuls te geven, wordt dit 
vanaf 2014 tijdelijk, tot 1 januari 2015, verhoogd 
naar € 100.000. De schenking moet dan wel be-
doeld zijn voor de koop van een nieuwe woning, 

voor de verbouwing van de eigen woning of de 
aflossing van de restschuld van de eigen woning. 
De beperking dat dit aan eigen kinderen ge-
schonken wordt, vervalt.
 
De worstelende starters kunnen hiermee dus een 
eindje op weg geholpen worden. Daarnaast kan 
het uitkomst bieden voor mensen met een wo-

Meest ingrijpende maatregel 
afgelopen jaren is wel de  
verplichte annuïtaire afbouw

Figuur 1. Overzicht hypotheekmaatregelen 2009-2014 
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Aflossingsvrije hypotheek
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ning onder water. De restschuld is in 2012 bij 
maar liefst 13% van de hypotheken hoger dan de 
waarde van de woning. Banken financieren deze 
restschuld niet graag mee, waardoor mensen in 
deze situatie niet snel een andere woning kopen 
en de woningmarkt niet op gang komt. De nieu-
we maatregel maakt mogelijk om (een deel van) 
deze restschuld eenvoudig af te lossen, zodat 
men makkelijker een ander huis kan kopen. De 
meeste banken hanteren echter een maximum 
aflossing van 10% of 20% van de restschuld.  
Extra aflossen van hoge bedragen brengt kosten 
met zich mee. Overigens haakte SNS direct in op 
de kabinetsplannen door aflossing vanuit een 
boetevrije schenking tot een ton toe te staan.

Maar gaan mensen ook gebruik maken van deze 
mogelijkheid? Tot nu toe zijn de signalen dat in 
2013 wel meer wordt afgelost, maar nog niet zo 
veel dat ze de maximale grenzen van de banken 
bereikt of overschrijdt. Een eenvoudige reken-
som laat zien dat de vrijstelling van € 51.407 tot 
nu toe nog niet vaak is ingezet. Bij een hypo-
theek van € 250.000 zou men dit bedrag (20% 
komt ongeveer overeen met het bedrag van de 
vrijgestelde schenking) kunnen gebruiken, maar 
dat is tot nu toe dus relatief weinig gebeurd. 
Hoe aannemelijk is dan dat mensen er wel 
€ 100.000 voor in gaat zetten? 

Potentieel
Een andere kanttekening is het beperkte aantal 
mensen dat gebruik zou kunnen maken van de 
maatregel. Want hoeveel mensen hebben een ton 
vrij besteedbaar vermogen? Uit TOF 2012 blijkt 
dat het gemiddelde vermogen van een Nederlands 
huishouden ‘slechts’ € 32.500 is. Verder blijkt dat 
nog geen 8% van de Nederlandse huishoudens 
een vrij besteedbaar vermogen van een ton of 
meer heeft. De logische vervolgvraag is of deze 
8% ook bereid is om geld te gaan schenken voor 
de eigen woning van kinderen of zelfs anderen.
Het potentieel lijkt dus niet zo groot. Er is echter 

ook een lichtpuntje. Degenen met het nodige vrij 
besteedbaar vermogen zijn vooral de ouderen in 
Nederland. Voor hen kan het gunstig zijn om 
geld te schenken. Zij hebben het geld misschien 
niet meer (allemaal) nodig, terwijl ze er wel veel 
vermogensbelasting over betalen. Bovendien 
leidt een eigen vermogen ook tot een hogere ei-
gen bedrage voor verblijf in verpleeg- en verzor-
gingshuizen. Er is een vrijstelling van € 21.139, 
daarboven wordt 12% van het vermogen meege-
teld in het verzamelinkomen, dat de eigen bij-
drage bepaalt. Sommige ouderen moeten dus 
veel gaan betalen doordat ze vrij besteedbaar 
vermogen hebben. Het valt te betwijfelen of deze 
doelgroep bekend is met hun situatie, wat kan-
sen biedt voor intermediairs. 

Al met al is de maatregel van ophogen van het 
schenkingsbedrag een positieve maatregel en 
mooie tegemoetkoming van de overheid. De 
vraag blijft wel of de woningmarkt er daadwer-
kelijk mee gestimuleerd wordt. Intermediairs 
kunnen hier echter wel in bijdragen; het is zeker 
de moeite waard om de mogelijkheid de komen-
de periode in adviesgesprekken mee te nemen. 
Niet alleen bij de mensen die een huis willen ko-
pen, maar ook bij ouderen met veel vrij besteed-
baar vermogen. Die overzien de financiële conse-
quenties hiervan in veel gevallen waarschijnlijk 
niet en kunnen in adviesgesprekken dus prima 
gewezen worden op de mogelijkheid belasting-
vrij een bedrag te schenken. 

Eén en één
En zo wordt één en één misschien toch nog drie:
1. Ouderen zijn geholpen doordat ze minder be-

lasting en eigen bijdrage hoeven te betalen.
2. De ontvangers van de schenking zijn gehol-

pen doordat ze de woningmarkt kunnen be-
treden of kunnen verhuizen.

3. De Nederlandse woningmarkt krijgt een (al  
is het mogelijk een kleine) impuls in de goede 
richting. 

Figuur 2. Alle nieuw afgesloten hypotheken in Nederland 2010-2013
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YOUNG PROFESSIONALS

Naam: Barbara van Berkum
Leeftijd:  28 jaar
Functie:   Sinds 2012 acceptant crisismanagementverzekeringen bij 

 HDI Gerling (KR&E en Product Contaminatie)
Vorige functies:  Projectmanager en -adviseur mobiliteitsmanagement
Standplaats: Rotterdam
Studies:   European Studies (Haagse Hogeschool), Internationaal 

 Recht (University of Nottingham), Wft-basis, Wft Schade
Leest:   Winter of the World (Ken Follett)
Twittert:  Niet
Favoriete app:  Google maps (voor onderweg)

Met welke klus ben je op dit moment bezig?
Onder andere met het organiseren van een in-
formatiebijeenkomst over onze Kidnap, Ransom 
& Extortion-verzekering (KR&E). Zo’n nichepro-
duct heeft over het algemeen wat meer tekst en 
uitleg nodig. Daarom bezoek ik ook vaak bedrij-
ven samen met de makelaar of intermediair. 
Klanten zijn multinationals, vermogende parti-
culieren, maar ook mkb-bedrijven. Een bedrijf 
kan bijvoorbeeld een fabriek in een risicoland 
hebben staan waardoor het risico loopt. Ook zie 
je dat bedrijven voor hun expats een KR&E-ver-
zekering sluiten. Expats worden toch vaak ge-
zien als westers doelwit, maar het risico ver-
schilt per land. Dat betekent voor mij heel goed 
het nieuws, de ontwikkelingen en de reisadvie-
zen volgen en natuurlijk veel contact houden 
met onze eigen crisisconsultants. 

Waarom deze branche?
Zoals veel collega’s had ik nooit gedacht dat ik 
voor een verzekeraar zou gaan werken. Totdat ik 
twee jaar geleden deze vacature voorbij zag ko-
men, waarbij het functieprofi el mij enorm aan-
sprak. De combinatie van het juridische, het 
commerciële en het analytische in verzekeringen 
past goed bij me. Daarbij heeft het segment 
waarin ik werk een dynamisch en internationaal 
karakter.

Scoort jouw beroep goed op feestjes?
Verrassend genoeg wel! Eerst kijken ze je ver-
veeld aan als je zegt dat je voor een verzekeraar 
werkt. Maar de nieuwsgierigheid wordt getrig-

gerd als ik vertel om welke producten het gaat. 
Het andere product waar ik mee werk, Product 
Contaminatie, spreekt ook tot de verbeelding. 
Iedereen kent wel bekende voorbeelden van pro-
duct recalls.
 
Wie is je voorbeeld?
De insurance manager van een wereldwijd ope-
rerend bedrijf. Ik noem haar naam niet omdat 
wij onze klantgegevens altijd beschermen. Ik zie 
deze vrouw als een voorbeeld, omdat zij in haar 
loopbaan ontzettend veel kennis heeft opgedaan 
over verzekeringen in verschillende rollen. Ze is 
een persoon met ruggengraat die zich met een 
no-nonsense aanpak en toch uiterst vriendelijke 
verschijning staande weet te houden in com-
plexe omgevingen en ook dingen gedaan krijgt.
 
Heb je een pad voor jezelf uitgestippeld?
Ik ben niet van de vijfjarenplannen, maar werk 
wel heel doelgericht. Mijn planningsformulieren 
staan vol met doelen die ik mezelf stel. De or-
ganisatie steunt mij daar ook in en biedt mij de 
gelegenheid om te leren van processen die eigen-
lijk buiten mijn functieprofi el liggen. 

YOUNG INSURANCE

In deze rubriek maakt u kennis met leden van 
Young InSurance, een netwerk voor mensen in 
de verzekeringsbranche in de leeftijd tot en 
met 35 jaar. Zie ook: www.younginsurance.nl
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Pensioenfondsen 
spreken  

bestuurders aan 

Pensioenfondsen hebben een creatieve methode gevonden om de pensioenreserves 
aan te vullen: het aanspreken van bestuurders van bedrijven die pen sioenpremies  
moeten afdragen, maar hun plicht hebben verzaakt. En als zij niet kunnen betalen  
hun aansprakelijkheidsverzekeringen. Het is niet voldoende om de gaten in de pensioen-
voorzieningen te dichten, maar zolang er geen structurele oplossing is gevonden helpt 
elke bijdrage, zullen de fondsen hebben gedacht.

 
Door: Sjanil Bansraj, acceptant aansprakelijkheid, Markel International Nederland

SCHADE
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De bestuurder kan doorgaans 
blijven aankloppen bij zijn 
verzekeringsmaatschappy

Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’s) kunnen 
relatief gemakkelijk onbetaalde premies  

innen. Als een bedrijf vanwege de aard van de 
werkzaamheden onder een bepaald BPF valt, 
dan is het automatisch gebonden aan de daarbij 
horende regels. Een van die regels is dat de pen-
sioenpremie een zogeheten brengschuld is en 
het bedrijf de verplichting heeft om uit eigen be-
weging pensioenpremie af te dragen. Als dat niet 
is gebeurd, kan een bedrijf zich niet beroepen op 
onwetendheid, en bestuurders lopen het risico 
persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. 

Op zoek naar geld
Om hun tekorten aan te vullen, zijn de bedrijfs-
takpensioenfondsen nu actiever op zoek naar 
geld. Veel BPF’s wachten niet meer op afdrach-
ten van bedrijven, maar gaan zelf op pad om  
de onder haar vallende bedrijven op te sporen  
en onbetaalde premies te innen. Het blijkt dat  
er een flink aantal bedrijven is dat onterecht 
geen premies heeft afgedragen, dus er valt wat 
te halen.

Het is aan het BPF om te bewijzen dat een be-
drijf onder het pensioenfonds valt en ten on-
rechte geen premie heeft betaald. Bedrijven moe-
ten goed bij de les blijven, want een misstap is 
gemakkelijk gemaakt. Indien desnoods een rech-
ter het BPF in het gelijk stelt, moet het bedrijf  
de premie alsnog afdragen en dat kan flink wat 
jaren teruggaan. Het BPF kan een last onder 
dwangsom en bestuurlijke boetes opleggen. Of-
wel, dit kan fikse financiële consequenties met 
zich meebrengen die in economisch zware tijden 
niet welkom zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid 
Dit brengt ons bij de bestuurders. De Wet Bpf 
stelt bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor 
het afdragen van premies aan het BPF. Is het  
bedrijf niet in staat om de pensioenpremies te 
betalen, dan moet een bestuurder dit tijdig aan 
het BPF melden. Gebeurt dit niet, dan wordt ver-
moed dat de niet-betaling aan de bestuurder is 
te wijten en is de bestuurder persoonlijk aan-
sprakelijk voor de premies. Tegenbewijs is mo-
gelijk, maar zeer beperkt. Naast het BPF kan ook 
het bedrijf de bestuurders persoonlijk aanspre-
ken en zo de financiële last op hen afwentelen.

Daarmee komen we bij de bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekering. Logischerwijs zal de be-
stuurder aankloppen bij zijn verzekeraar. Het 
gaat hier immers om een fout (of nalatigheid) in 

de hoedanigheid van bestuurder. Tenzij achter-
stallige pensioenpremies of het niet tijdig mel-
den van betalingsonmacht zijn uitgesloten van 
dekking, is de aansprakelijkheid voor deze scha-
de in principe verzekerd op de meeste verzeke-
ringen voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Gezien de ruime mogelijkheid voor bestuur-
dersaansprakelijkheid die de wet biedt, is het 
lastig om verweer te voeren tegen een claim van 
het BPF. Een mogelijkheid tot verweer ligt in 
het betwisten dat het bedrijf onder het BPF 
valt, omdat de werkzaamheden niet van dien 

aard zijn dat deze verplichten tot deelname aan 
het BPF. Een andere mogelijkheid is de claim 
dat het niet aan de bestuurder zelf te wijten is 
dat het bedrijf niet aan zijn afdrachtplicht 
heeft voldaan.

Of verzekeraars voldoende rekening hebben ge-
houden met dit risico bij de premiestelling van 
de verzekering is maar de vraag. Hoe moet een 
verzekeraar dit beoordelen? Het vereist onder 
andere inzicht in de afgedragen pensioenpre-
mies en inzicht in de precieze werkzaamheden 
van werknemers. Dat vergt een flinke inspanning 
van de verzekeraar en de premie is doorgaans te 
laag om dat werk te vergoeden.

Financiële positie
De verzekeraar kijkt wel naar de financiële po-
sitie van een bedrijf. Hierin is dit risico deels 
verdisconteerd. Is een bedrijf gezond, dan moet 
betaling van de achterstallige premies geen pro-
bleem zijn en zal het bedrijf minder snel geneigd 
zijn bij de bestuurder aan te kloppen. 

Het is dus afwachten of dit echt zal leiden tot 
een groei in de schadelast onder de bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering, voordat er echt 
anders naar het risico gekeken zal worden. Tot 
die tijd kan de bestuurder doorgaans blijven 
aankloppen bij zijn verzekeraar als het BPF voor 
de deur staat met een aansprakelijkstelling.
Aan de verzekeraar en de D&O-verzekering de 
kans om hun waarde te tonen. 
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DE WANDELING

Onder een dreigende lucht besluiten we om 
toch een rondje Kralingse Plas te wandelen, 
waar Rob Spuijbroek, lid van de directie Neder-
land van Aegon, al op zijn tweede jaar door zijn 
moeder werd rondgereden in de kinderwagen 
en waar hij nog regelmatig hardloopt. Een boei-
end gesprek over leiderschap en authenticiteit, 
eenvoud versus complexiteit en Aegon.

Geboren en getogen in Rotterdam, woont Rob 
Spuijbroek met veel plezier inmiddels in 

Bergschenhoek, dichtbij Rotterdam. “Ik kom hier 
regelmatig. We hebben op veel plekken gewoond, 
ik ben voor mijn eerdere werkgevers, Aon en 
ABN Amro ook meerdere malen verhuisd, maar 
ik ben blij dat we hier wonen. Ik ben wel een 
‘Rotterdammer’: nuchter, handen uit de mouwen 
en aan de slag.” Wat kreeg hij met ‘de paplepel’ 
ingegoten? “Ik kreeg ook typisch Rotterdamse 
adviezen mee: ‘je moet het zelf verdienen, je bent 
niet beter dan de rest, mouwen opstropen en er-
mee aan de slag.”

En die uitgangspunten hanteert hij nu ook al 
weer vier jaar bij Aegon. Een persbericht uit 2009 
vermeldt dat Spuijbroek zal gaan werken “aan een 
verbeterde relatie met het intermediair”, en dat 
hij “qua stijl en karakter past in het team.” Tijd 
om de balans op te maken. Klopt dat? Spuijbroek 

hoeft niet lang na te denken: “Ik ben in ieder ge-
val meteen veel naar buiten gegaan, ik vind dat 
leuk en nuttig. Ik heb zelf natuurlijk lang aan ‘de 
andere kant, de klantkant’ gezeten. Ik ga regelma-
tig mee met accountmanagers en probeer zo goed 
mogelijk wat ik hoor te vertalen naar acties voor 
Aegon. Daarnaast denk ik dat ik inderdaad goed 
in ons directieteam pas. We klikken sowieso goed 
met elkaar, een voorwaarde voor succes vind ik, 
en ik ben vooral degene die de klant als het ware 
aan tafel kan brengen.” Het zit in kleine dingen, 
soms ogenschijnlijk cosmetisch maar niets is 
minder waar: “In onze parkeergarage hebben we 
geen plaatsen meer voor ‘bezoekers’ maar voor 
‘gasten’. Klantgericht denken moet weer terug in 
de poriën, op alle niveaus.”

Keuzes
Vroeger wilde hij graag journalist worden. “De we-
reld over reizen, stukken schrijven, dat leek me ge-
weldig. Toch heb ik gekozen voor de brede studie 
Rechten. Ik heb tijdens mijn studie wel gewerkt 
op de redactie van het Rotterdams Dagblad.” 
Waar nam hij ‘de afslag’ naar de verzekerings-
branche? “Tijdens mijn studie volgde ik het vak 
transportverzekeringen en mijn afstudeerscriptie 
ging over aansprakelijkheid in de luchtvaartsec-
tor. Toen ik afstudeerde, reageerde ik op een ad-
vertentie van het toenmalige Hudig, en ik kreeg 
daar direct alle kansen. Blijkbaar heeft mijn loop-
baancycli van tien jaar, want zowel bij Hudig/Aon 
als bij ABN Amro begon het na tien jaar te ‘kriebe-
len’ en ben ik iets anders gaan doen. 

Hij is nu vier jaar werkzaam bij Aegon en verant-
woordelijk voor een groot deel van de commer-
ciële organisatie. “Aegon is een organisatie met 
veel potentie en hoogopgeleide mensen. Er zit 
veel energie in het bedrijf, ik denk dat we op de 
goede weg zijn. Maar een van mijn uitdagingen, 
en volgens mij ook van de hele sector, is om de 
klant weer écht centraal te zetten en keuzes te 
maken. Niet alleen in woorden, maar ook door  
de complexiteit te verminderen en veel meer een-
voud in onze producten en processen te brengen.” 

Weekenden
Spuijbroek werkt hard, maar neemt vooral in de 
weekenden tijd voor ontspanning. Mijn dochter  

Een wandeling met 

 Rob Spuijbroek, 
lid directie Aegon Nederland

OVER ROB SPUIJBROEK
 
Rob Spuijbroek (1966) studeerde Rechten in Rotterdam. Na 
zijn studie startte hij zijn loopbaan bij Hudig, een van rechts-
voorgangers van het latere Aon. Vanaf 1997 vervulde hij diver-
se posities bij ABN Amro. Sinds 2009 is hij lid van de directie 
Aegon Nederland. Rob Spuijbroek is getrouwd en heeft een 
dochter van 19 jaar en een zoon van 17 jaar. Hij woont in 
Bergschenhoek.
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De Wandeling is een rubriek waarin Monique de Vos in de buitenlucht een 
verfrissende ontmoeting heeft met smaakmakers uit de financiële dienst-
verlening, om zo meer te weten te komen over ‘de vent achter de tent’.  
Monique de Vos is directeur van Chasse Executive Search in Den Haag. is 19 en mijn zoon is 17. Het zal niet lang duren 

voordat ze uitvliegen, dus ik vind het extra leuk 
om nu in de weekenden met het gezin door te 
brengen. Dat was altijd al langs het voetbal- of 
hockeyveld. Verder ga ik regelmatig met vrienden 
langs de lijn staan op zaterdagmiddag bij een 
wedstrijd van een amateurvoetbalclub in de re-
gio, biertje erbij, gezellig bijpraten. Erg ontspan-
nend, juist omdat doordeweeks er toch erg weinig 
tijd is voor andere zaken dan werk.” De zondag-
ochtenden worden veelal gevuld met sporten en 
het bijlezen van de kranten. En net als Marco 
Keim lekker koken voor het gezin op zondag-
avond? Lachend: “Nee, ik kook nooit, ik vind het 
dan leuker om met mijn gezin zo nu en dan in een 
brasserietje te eten.” 

Geen poeha
Met status heeft hij niets. Geen eigen kamer 
meer in het kader van het nieuwe werken? Geen 
probleem, hij pakt een klein hok voor gesprek-
ken. Auto met chauffeur? Vaak wel, als het prak-
tisch is, maar soms ook niet, en zeker niet om te 
imponeren. “Ik leef niet boven mijn stand, dus 
als het nodig zou zijn, verkassen mijn vrouw en 
ik zo naar een klein flatje. Ik wil in ieder geval 
niet zodanig financieel vast zitten, dat ik in de 
problemen zou komen als ik zou worden weg-
gestuurd, of dat ik me afhankelijk ga opstellen 
om die reden. Mezelf zijn en zeggen wat ik vind, 

vind ik een groot goed. Bovendien denk ik dat  
ieder mens eerlijker en beter functioneert als hij 
autonoom kan handelen.” Geen poeha, ook dat 
heeft hij al vroeg meegekregen. “Mijn moeder is 
misschien wel trots op me, maar dat zou ze ook 
zijn als ik in de haven zou werken.” 

Als hij de cyclus van tien jaar voortzet, dan is er 
ook een werkend leven na Aegon. Hoe zal dat er-
uitzien? “Dat weet ik niet, het lijkt me ook best 
eens leuk om mijn eigen bedrijf te starten. En 
dan bijvoorbeeld jonge mensen te begeleiden, 
daar geniet ik nu bij Aegon ook van.” 

Wiens baan zou hij best willen overnemen? 
Rob hoeft niet lang na te denken. “Met Feyen-
oord-directeur Eric Gudde! Laten ze het bij  
Aegon maar niet horen, maar dat lijkt me een 
prachtige baan.” Welk boek lees je? “In ieder ge-
val wil ik eindelijk de biografie van Kissinger 
door Walter Isaacson uitlezen. Ook ligt het boek 
‘The Lean Company’, over het maken van de juis-
te keuzes, klaar om te lezen.” Het is warm en we 
houden het niet helemaal droog. Onder de para-
sol van restaurant De Tuin zetten we ons ge-
sprek voort. 
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Ontwikkelingen in 
schademarkt vereisen 

ICT-innovaties

De schadeverzekeringsmarkt is volop in beweging. Nieuwe  
distri butievormen, de voortgaande druk op kostenverlaging en  
het toenemende belang van smartphone en tablet, het zijn alle - 
maal ontwikkelingen die ook de ICT van schadeverzekeraars  
raken. Wat zijn de kansen en uitdagingen?
 
Door: Ralf Timmer, directeur Quinity

ICT
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Daar waar distributie naar de eindklant tot 
een aantal jaar geleden nog grotendeels via 

het traditionele intermediair verliep, is de markt 
inmiddels veranderd. Steeds meer van oudsher 
intermediaire maatschappijen verkopen nu on-
line rechtstreeks verzekeringen. Daarmee is het 
taboe van het gebruik van eenzelfde label in 
meerdere distributiekanalen doorbroken. De af-
gelopen jaren zijn ook diverse nieuwe labels ont-
staan vanuit de grote bestaande verzekeraars. 
Partijen als Zelf.nl, Ditzo en Allsecur hebben met 
succes een deel van de markt gepakt. Daarnaast 
werken grote verzekeraars tegenwoordig samen 
met retailers voor de verkoop van hun verzeke-
ringen. Via de sites en winkels van bijvoorbeeld 
HEMA, Kruidvat en ANWB weten zij een groot 
aantal consumenten te bereiken.  

De rol van de verzekeraar verandert daarbij ook. 
Bij veel verzekeraars stond de adviseur centraal 
en werd veel geïnvesteerd in extranetten en ke-
tenintegratie-initiatieven als GIM, MeetingPoint 
en recenter, Aplaza. Nu moet de verzekeraar zich 
steeds meer richten op het faciliteren van diver-
se vormen van verkoop en beheer van polissen 
via internet. Via de eigen site, via de sites van de 
intermediairs, volmachtnemers, via vergelijking-
sites en via diverse (doelgroep)portalen. 

Multidistributie
De uitdaging is om al die distributievormen  
beheersbaar en tegen lage operationele kosten 
naast elkaar te implementeren, want alleen dan 
is concurrentie op basis van product en tarief 
mogelijk. Dit stelt hoge eisen aan de ICT. In het 
verleden werd vaak gewerkt met meerdere appli-
caties voor de verschillende distributiekanalen 
(front end) die via interfaces op een traditionele 
backoffice aansloten. Dat is kostbaar en foutge-
voelig. Tegenwoordig is het niet meer mogelijk 
om daarmee kostenefficiënt en met een korte 
time to market de concurrentie aan te gaan. Cen-
traal beheer van multilabelproductdefinities en 
een geïntegreerde front- en backoffice is nu dé 
best practice om dit te implementeren.

Centraal beheer van multilabelproductdefinities 
biedt verzekeraars de mogelijkheid nieuwe la-
bels en doelgroepen in zeer korte tijd te introdu-
ceren; en verzekeringsproducten snel aan te pas-
sen, op een manier dat premie en eigenschappen 
van het product per label en doelgroep zijn te 
differentiëren. 

En met een geïntegreerde front- en backoffice 
maken alle portalen gebruik van dezelfde geop-
timaliseerde administratieve processen en wer-
ken alle gebruikers met dezelfde data via een ge-
integreerde workflow. Dat voorkomt dubbel werk 
en vermindert de kans op fouten.

Denk bij gebruikers niet alleen aan medewerkers 
van verzekeringsmaatschappijen, tussenperso-
nen, schadeherstelbedrijven en expertisebu-
reaus, maar ook aan de verzekerden zelf. Als de 
verzekeraar een klantportaal biedt, kan de ver-
zekerde zijn polissen en persoonlijke gegevens 
zelf beheren en via die weg ook snel en eenvou-
dig nieuwe verzekeringen aanvragen en schades 
melden. Die online polisaanvragen, mutaties en 

schademeldingen kan de verzekeraar in het ge-
val van eenvoudige producten desgewenst volle-
dig automatisch laten afhandelen (straight 
through processing). Op het moment dat de 
klant bijvoorbeeld online een schade meldt, kan 
de klant direct geïnformeerd worden of er dek-
king is op zijn polis en wat de dagwaarde is van 
zijn verzekerd object. En in het geval van volle-
dige automatische afhandeling kan gelijk wor-
den getoond welk bedrag uitgekeerd wordt en 
welk eigen risico van toepassing is.

Het direct verkopen van verzekeringen via inter-
net aan de eindklant stelt hoge eisen aan de ge-
integreerde frontoffice. De online dialogen moe-
ten zeer flexibel in te richten zijn en moeten 
gebruik kunnen maken van de nieuwste features 
van webbrowsers. De marketeers en online spe-
cialisten van verzekeraars moeten bovendien het 
gedrag van de gebruikers in detail kunnen vol-
gen, zodat de sales funnels op basis van dit ge-
drag geoptimaliseerd kunnen worden. 

Vervanging van de systemen 
door een flexibele standaard-
oplossing is een grote stap, 
maar loont op termijn

EMBEDDED SOFTWARE

Embedded software kan gebruikt worden voor het analyseren van 
het rijgedrag van automobilisten. Dit werkt als volgt. Nadat de 
verzekeringnemer toestemming heeft gegeven, kan de verzeke-
ringsmaatschappij hem op basis van het rijgedrag de meest ge-
schikte verzekeringsmodules met bijbehorende adequate premies 
aanbieden. Verzekeraars kunnen kiezen uit verschillende appara-
tuur voor het verzamelen van data over het rijgedrag. Deze data 
worden vervolgens gecombineerd met externe informatie, zoals 
verkeerspatronen en het weer, om het rijgedrag op de juiste ma-
nier te interpreteren. In de toekomst zullen functies mogelijk 
worden als het uitzenden van automatische noodoproepen of  
het traceren van gestolen voertuigen.
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MIJN-PORTAAL

Een jaar geleden ging Unigarant (100% dochter ANWB) live met 
een Mijn-portaal van Quinity voor online selfservice aan consu-
menten met een ANWB-verzekering. Wat zijn de ervaringen tot 
nu toe? Regina Bos, business analist bij Unigarant, vertelt: “In 
de wereld van 24/7 moeten onze klanten ook buiten kantoortij-
den hun polis kunnen inzien en mutaties kunnen doorvoeren. 
Service aan de klant staat voorop. Kostenbesparing en commer-
ciële bijvangst  – klanten die via het Mijn-portaal nieuwe verze-
keringen afsluiten – zijn daarbij mooi meegenomen. Steeds meer 
klanten maken gebruik van het portaal. In een jaar tijd zijn er 
ruim 35.000 accounts aangemaakt. We  
zijn low profile begonnen. Mondjesmaat informeerden we onze 
klanten over de mogelijkheden. Zo konden we rustig ervaring op-
doen en een al te grote druk op ons callcenter vermijden.  
Inmiddels geeft Unigarant meer bekendheid aan het portaal en 
zien we dat ook terug in het aantal aanmeldingen: nu zo’n 1.500 
per week. 

De digitale communicatie met klanten voorziet duidelijk in een 
behoefte. Onlangs hebben we verzekerden met een mailingactie 
gevraagd of ze hun verzekeringsdocumenten digitaal willen ont-
vangen. Daarop reageerde 20% positief. 

Al twee jaar is het mogelijk dat klanten bij schade via de site zelf 
hun schade melden. Bij eenvoudige producten zoals een reis-
schade wordt de schade automatisch afgehandeld en weet de 
klant direct waar hij aan toe is. In de meeste gevallen staat het 
bedrag enkele dagen later op de rekening van de klant. Bijna 
60% van de schades wordt nu door verzekerden zelf via digitale 
weg gemeld. 

In de toekomst wil Unigarant het Mijn-portaal ook aanbieden via 
het intermediaire kanaal, zodat de klant voor al zijn Unigarant-
verzekeringen in één omgeving terecht kan. Dat vergt goede af-
spraken met tussenpersonen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 
tussenpersonen op de hoogte worden gebracht van wijzigingen 
die klanten zelf doorgeven.”

De multidistributiestrategie biedt veel mogelijk-
heden, maar vergt dus ook ICT-investeringen 
van de schadeverzekeraars. Dat is niet eenvou-
dig in een tijd waarin ze te maken hebben met 
een voortgaande druk op kostenverlaging. De 
opkomst van vergelijkingssites voor consumen-
ten en de toenemende transparantie in advies- 
en distributiekosten wakkeren stevige prijscon-
currentie aan. Dit leidt bij de verzekeraars tot 
steeds meer interesse voor datagedreven be-
sluitvorming. 

Er is steeds meer informatie beschikbaar over 
het gedrag en profiel van de consument. Zo zijn 
er databases te koop met informatie over alle 
Nederlandse huishoudens op basis van locatie. 
En door gedetailleerde analyse van wat bezoe-

kers doen via de verschillende directe kanalen, 
kan de verzekeraar zelf meten welke proposities, 
interactiemodellen, dialogen en tarieven goed 
werken en welke niet. Door deze data goed te 
analyseren kunnen verzekeraars hun producten 
en tarieven steeds beter toespitsen op doelgroe-
pen, online conversieratio’s verbeteren, STP-per-
centages vergroten en de juiste prospects bin-
nenhalen als klant.

Analyseren van data
Voor het analyseren van data zijn slimme oplos-
singen beschikbaar. Voor schadeverzekeraars is 
het administratiesysteem bijvoorbeeld een be-
langrijke bron voor businessinformatie. Er zijn 
zogenoemde ‘data marts’ beschikbaar die ervoor 
zorgen dat het verzamelen van deze informatie 
niet ten koste gaat van de performance en be-
schikbaarheid van het administratiesysteem. 
Het verwerken van polissen en schademeldingen 
ondervindt er dan geen enkele hinder van. Flexi-
bele rapportagetools kunnen verzekeraars ver-
volgens helpen om verschillende doorsneden te 
maken, bijvoorbeeld over een bepaalde periode, 
voor een specifiek product of een geselecteerde 
doelgroep. 

Tools
Geavanceerde tools helpen verzekeraars om hun 
klanten een onderscheidend, waardevol produc-
tenaanbod te bieden. Een innovatief voorbeeld 
hiervan is embedded software voor het analyse-
ren van het rijgedrag van automobilisten. Ge-
combineerd met gegevens over schaderatio’s  
levert dit voor de verzekeraars belangrijke in-
formatie op voor de ontwikkeling van nieuwe 
producten. In Amerika en de UK maken verze-
keraars hier al succesvol gebruik van. Gezien  
de veelbelovende resultaten in het buitenland, 
wordt ook in de Nederlandse verzekeringsmarkt 
een opmars van deze technologie verwacht. 
Vodafone en het internationale adviesbureau To-
wers Watson, die dit jaar een samenwerking zijn 
aangegaan voor het ontwikkelen van deze em-
bedded software, gaven daaraan bijvoorbeeld 
ook bekendheid in Nederland. (Over de werking 
software: zie kader pagina 39)

Naar verwachting zullen de meeste embedded 
software-oplossingen worden geboden in de 
vorm van smartphone-apps. Ondersteuning aan 
gebruikers, zoals tips voor veilig rijden, wordt 
aangeboden via bijvoorbeeld callcenters van 
verzekeraars, smartphones en een speciale site.

Mobiele strategie
Bij het inspelen op de wensen van de klant hoort 
anno 2013 ook een goed doordachte mobiele stra-
tegie. Consumenten zijn steeds meer gewend om 
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‘Verzekeren via je mobiel is 
geen toekomstmuziek meer’

via smartphone en tablet te communiceren. Dit 
vraagt om verzekeringsproducten die daarop toe-
gesneden zijn, bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
via smartphone of tablet de dekking van de ver-
zekering aan en uit te zetten op het moment dat 
de klant dat wil. En de mogelijkheid om bij een 
ongeval gelijk vanaf de schadelocatie de schade 
te melden, GPS-informatie te geven, en foto’s en 
filmpjes van de schade als bewijs bij te voegen. 
Een formulier per post versturen is dan niet meer 
nodig. De online melding gaat gemakkelijk via ge-
bruikersvriendelijke schermen, waarin bekende 
gegevens al zijn ingevuld. Het bespaart de verze-
kerde een hoop tijd en moeite. Daarnaast kunnen 
verzekeraars de verzekerde actief per e-mail of 
sms informeren over statusveranderingen van de 
schade. Dan hoeft de verzekerde pas actief in te 
loggen op een klantportaal als daar aanleiding 
voor is. Bijvoorbeeld om te weten te komen of er 
schade wordt uitgekeerd en zo ja, hoe hoog het 
bedrag is dat wordt uitgekeerd. 

Een goed doordachte mobiele strategie vraagt 
ook om handige technische oplossingen. Voor 
het aanbieden van online diensten op smartpho-
nes en tablets kunnen verzekeraars apps inrich-
ten of kiezen voor webbased (HTML 5) mobiele 
sites. Apps moeten verzekerden eerst downloa-
den. Dat kan een drempel opwerpen. Verzeke-
raars kiezen daarom vaak voor het gebruik van 
HTML 5 en responsive design. Met responsive 
design worden de online diensten, zoals het  
formulier voor het melden van een schade, zo 
op timaal mogelijk getoond, afgestemd op het  
ap paraat en de afmetingen van het scherm dat 
de klant op dat moment gebruikt. 

Online betalen
Daarnaast komen voor online betalingen steeds 
meer slimme oplossingen op de markt, zoals 
iDeal, FiNBOX en AcceptEmail. Met iDeal kun-
nen verzekeringnemers betalingen regelen via 
hun vertrouwde internetbankieromgeving, waar-
bij sommige banken een speciale mobiele web-
site voor iDeal hebben ontwikkeld. FiNBox biedt 
verzekerden een handige manier om financiële 
post te ontvangen, betalen en bewaren. De fi-
nanciële post komt binnen via de internetban-
kieromgeving. Het is niet meer nodig om accept-
giro’s over te typen, alle benodigde gegevens zijn 
al ingevuld. En de financiële post is eenvoudig 
terug te vinden en in te zien. AcceptEmail biedt 
tot slot een veilige manier om rekeningen en be-
taalverzoeken via e-mail te versturen. De ont-
vanger kan na het openen van de AcceptEmail 
op de betaalknop drukken en in enkele klikken 
veilig met iDeal betalen. In de AcceptEmail ziet 
de ontvanger de status van de betaling, het logo 
van de verzender en de details van de betaling. 

Als er betaald is, ziet de ontvanger dit 
gelijk en heeft hij direct een betaalbe-
wijs. Verzekeren via je mobiel is geen 
toekomstmuziek meer. 

Vanuit het idee dat je al je verzekeringszaken 
mobiel moet kunnen regelen, biedt bijvoorbeeld 
Aegon sinds juni dit jaar verzekeringen via 
Facebook aan, onder de naam Kroodle. Kroodle 
is om meerdere redenen vernieuwend. Naams-
bekendheid creëren via sociale media was al 
gewoon onder verzekeraars, maar het kunnen 
afsluiten van een verzekering is nieuw. Bij 
Kroodle wordt bovendien niet gebruik ge-
maakt van polisnummers, maar van gebrui-
kersnamen en wachtwoorden die de verze-
kerden voor Facebook hanteren. Kroodle 
gebruikt Facebook als communicatieplatform. 
Klanten op Facebook zijn ambassadeurs.

Standaardpakket
Innovaties in de schadeverzekeringsbranche 
volgen elkaar razendsnel op en vragen om grote 
ICT-aanpassingen en forse investeringen. Verze-
keraars die met verouderde starre systemen 
werken, hebben een zware dobber aan het door-
voeren van dergelijke aanpassingen. Door de in-
voering van een standaardpakket die gepaard 
gaat met een vereenvoudiging van het applica-
tielandschap, kunnen verzekeringsmaatschap-
pijen veel sneller nieuwe producten op de markt 
brengen, op hun ICT-kosten besparen en gemak-
kelijker inspelen op nieuwe trends als mobile 
computing en internetcommunities. 

In zo’n standaardpakket zitten vaak vele hon-
derden manjaren ontwikkelinspanning. Een in-
dividuele verzekeraar zal zich een dergelijke in-
spanning niet willen en kunnen permitteren. 
Met een standaardoplossing komen out-of-the-
boxfunctionaliteiten als een Mijn-omgeving, di-
gitale polis, online betalen en ondersteuning 
voor mobiele devices beschikbaar. Allemaal za-
ken die, als de verzekeraar ze zelf moet ontwik-
kelen en onderhouden, zeer kostbaar zijn. 

Vervanging van de huidige systemen door een 
flexibele standaardoplossing is een grote stap, 
maar loont op de lange termijn. Business cases bij 
verschillende verzekeraars laten zien dat vervan-
ging door een standaardpakket terug te verdienen 
is binnen termijnen van twee tot vijf jaar. 
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AMweb: wat u niet 
gemist mag hebben

Wat waren in september de trending topics op AMweb? Welke stukken moet u ge-

lezen hebben? Uiteindelijk werd hét nieuws dat de Tweede Kamer het PE-systeem 

van minister Dijsselbloem (wellicht tijdelijk) blokkeert het meest gelezen stuk.
 
Door: Theo van Vugt

ONLINE

Volg ons ook op Twitter en LinkedIn
Voor meer informatie ga naar AMweb.nl

De nieuwe PE-opleidingseisen houden het intermediaire kanaal echt uit de slaap. Niet iedereen had in de gaten dat 
de uitkomst genuanceerder was dan in eerste instantie gedacht. Het verplichte PE-examen van Dijsselbloem wordt 
door de Tweede Kamer niet expliciet aan de kant geschoven. Maar met het aannemen van motie 118 schept de Ka-
mer wel ruimte om het verplichte PE-examen, in overleg met de branche, te versoepelen. Nader overleg volgt. 

De andere hit op Amweb.nl was het interview met de dagvoorzitter van de Verzekeringsbranchedag op 19 november: 
Mathijs Bouman. Hij pakte nogal uit in het stuk en met name tussenpersonen kregen ervan langs. “Je moet nu als 
tussenpersoon je bedrijfsmodel echt overwegen. Je gaat landelijk via internet, of je zoekt een beroepsgroep in een ni-
che. Of je wordt de financiële probleemoplosser. (…) Maar het gros van het intermediair doet alsof er niets veranderd 
is. Ze moeten hun klanten allemaal nog benaderen om uit te leggen wat ze doen, en dat advies geld kost, maar dat 
doen ze amper.”

De achterban reageerde heftig en veelvuldig. Variërend van: “Bouman stelt – terecht – vast dat de rol van het  
intermediair  – u en ik, zogezegd –  een andere wordt. Dat onze betekenis afneemt omdat ons werk sterk wordt ge-
automatiseerd. Dat onze klanten met internet net zo makkelijk zonder ons kunnen als met ons...” Tot de wat boze-
re variant: “Dus iedereen mag zijn mening maar geven ook de charlatans oftewel degenen die nooit bij een klant 
aan tafel zitten? Buitengewoon vreemd dat dit zomaar geaccepteerd wordt door velen. Die Bouman weet niets van 
intermediairs en hun klanten, dus moet hij gewoon zijn mond houden en elders maar goedkoop gaan scoren.”

1. Tweede Kamer blokkeert PE-systeem Dijsselbloem  19 september 2013 / 22.684 x bekeken / 59 reacties
2.  Mathijs Bouman: “Als je de markt opnieuw moest uitvinden, zou je geen tussenpersoon verzinnen”  

27 september 2013 / 15.972 x bekeken / 115 reacties
3.  Kamercommissie dient moties in voor verbetering PE-systeem  10 september 2013 / 14.741 x  

bekeken / 54 reacties
4. AFM start onderzoek naar serviceabonnementen  13 september 2013 / 13.159 x bekeken / 85 reacties
5. ASR en Beumer voor rechtbank gedaagd  11 september 2013 / 11. 231 x bekeken / 3 reacties

(vastgesteld op 9 oktober over de maand september 2013)  

TOP 5 MEEST GELEZEN OP AMWEB
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Meer informatie op www.voogd.com/zorgverzekeringen 

75% van de consumenten laat zich niet adviseren bij het 
afsluiten van een zorgverzekering. Dat gaan we veranderen! 
Voogd & Voogd biedt u dit najaar alles wat u hiervoor nodig 
heeft. Een gebruiksvriendelijke vergelijkingsmodule, unieke 
producten en een behulpzaam marketingpakket.

Met onze tool vergelijkt u op een eenvoudige wijze de producten van vele 

aanbieders. U kunt de vergelijker ook op uw eigen website plaatsen. Uw 

klant kan hierdoor op ieder gewenst moment de beste zorgverzekering 

selecteren afgestemd op zijn wensen. Bovendien zijn de producten zeer 

scherp geprijsd. Naast kortingen op maatschappijproducten, bieden wij ook de 

unieke ZorgVoordeelPolis. U kunt hiermee zelfs de concurrentie aan met grote 

collectiviteiten. 

Kwaliteit zoals u dat van  
Voogd & Voogd gewend bent

Dit najaar...

Nog geen samenwerking met Voogd & 

Voogd? Neem contact op met één van

onze relatiebeheerders.

Het beste medicijn voor zorgverzekeringen
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