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HELP, DE KLANTEN
PRATEN TERUG!

D
e mening van vrienden en bekenden of volledig 

onbekende consumenten, heeft tegenwoordig 

meer waarde dan welke reclame-uiting dan ook. 

Zeker in een branche waar het vertrouwen in de aan-

-

-

aanbieders die de klant echt centraal 

stellen, kunnen veel meer waardevolle 

informatie halen uit reviews. Informa-

-

ducten en diensten kunnen verbeteren 

of de functie en voordelen beter aan 

de consument kunnen communiceren.

-

den reviews van consumenten die 

de oudste en grootste reviewsites van 

-

Aanbieders die de klant echt centraal stellen, kunnen veel meer waardevolle informatie halen uit reviews.

Gerben Coumou, Arthur Goes en Laurens van Graafeiland

-

-

-

SOORTEN REVIEWS

delen van of het geheel van de dienstverlening. Van het 

van de website, de administratieve verwerking en incasso 

schadeverzekering

Figuur 1. Zou je deze verzekering aanbevelen?
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Gerben Coumou is founder van Zeker.com, Laurens van 

Graafeiland is directeur Baken Adviesgroep en Arthur Goes 

is directeur KoKo Kroup

VERBETERING PARP-PROCES

“Productaanbieders stellen het belang van de klant cen-

-

-

verwachtingen voldoet. 

-

rendementsbelangen van de aandeelhouders centraal 

staan. ««

VERDERE KRIMP PARTICULIERE MARKT

De particuliere markt voor schadeverzekeringen krimpt in 2015 beperkt. De 

zakelijke markt kent een beperkte groei. Dat voorziet Baken Adviesgroep.

De markt voor schadeverzekeringen is in 2013 sterk gekrompen (met circa 

drie procent) en zal naar verwachting verder gekrompen zijn aan het einde van 

2014 (met ongeveer een half procent). Maar in 2015 wordt weer een beperkte 

groei van 0,5 procent verwacht van het totale premievolume. (De eerdere 

verwachtingen voor 2014 zijn naar beneden bijgesteld vanwege uitblijvend, 

eerder wel verwacht, economisch herstel.) De ontwikkelingen in de particuliere 

en zakelijke markt en in de productgroepen zijn verschillend. De zakelijke markt 

lijkt zich eerder te herstellen dan de particuliere markt.

De grootste krimp in 2014 wordt verwacht bij motorrijtuigenverzekeringen, zowel 

bij personen- als bedrijfsauto’s. De particuliere brandverzekeringen vertonen 

naar verwachting nog een beperkte groei in 2014, terwijl de markt voor zakelijke 

brandverzekeringen vrijwel stabiel blijft. De verwachte krimp van de markt voor 

particuliere schadeverzekeringen komt volledig ten laste van een verwachte 

(verdere) krimp van de markt voor personenautoverzekeringen in 2015. Daardoor 

krimpt de markt voor particuliere schadeverzekering. Voor 2015 wordt een groei 

voor de overige productgroepen verwacht.

Baken Adviesgroep: “Uit onze nieuwe switchmonitor blijkt dat ongeveer een 

kwart van de opzeggers van een autoverzekering de auto de deur uit heeft 

gedaan. Van degenen die over zijn gestapt naar een andere adviseur of 

verzekeraar, geeft ongeveer 70 procent aan dat de premie de belangrijkste 

afweging is geweest. Dit kan een verhoging betreffen of een op eigen initiatief 

gevonden lagere premie.”

-

discussie staan, sluit de ervaren dienstverlening beter aan 

OPVALLENDE KLACHTEN

-

vormen waarover naar verhouding het meeste geklaagd 

-

-

het rekken van uitbetalingen of het gewoon niet of veel 

minder dan verwacht uitbetalen.

meningsverschil is tussen de behandelend arts en de ver-

-

-

-

TOP-5 VAN BEST GEWAARDEERDE 
AANBIEDERS VAN AUTOVERZEKERINGEN

Nummer Aanbieder Positieve klantreviews

1. United Insurance 99%

2. Generali 97%

3. Allsecur 92%

4. InShared 91%

5. Interpolis 90%


