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Hysterese in verzekeringen op komst!

In de verzekeringssector gebeurt heel veel, maar de effectieve verandering is 
nog steeds beperkt. Oude organisatie zitten gevangen in een systemisch pa-
troon. Per definitie is ook de behoefte aan verandering bij de bestaande be-
langrijkste – en kennelijk tevreden - klanten niet of nauwelijks aanwezig. Het 
gevaar van kannibalisme op de bestaande ‘business’ en/of verdienmodellen is 
daardoor levensgroot.

door Arthur Goes
KoKo Kroup

Nieuwkomers op een markt dwingen meestal bestaande 
spelers tot vernieuwing. Juist binnen verzadigde markten 
met een relatief homogeen aanbod, zijn het de nieuwko-
mers die vernieuwing en verandering brengen.
Zij streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capa-
citeit. Hoe kan ik waarde vernieuwing realiseren en een 
positie veroveren op de markt?

De kans dat nieuwe toetreders de markt betreden hangt af 
van de bestaande toetredingsbarrières en de reactie van 
bestaande concurrenten op de (dreigende komst) van een 
nieuwe speler. Vooralsnog lijken de kansen klein, waar-
door gevestigde marktpartijen kunnen blijven teren op 
hun past performance.

Uit een analyse van de belangrijkste toetredingsbarrières 
blijkt echter dat ‘hysterese’ in verzekeringen op komst is: 
“slechts een tijdelijke verandering in één van de factoren, 
zal een permanente verandering in de markt veroorzaken”.

Uit wetenschappelijk onderzoek is een zestal toetredings-
barrières geïdentificeerd en vervolgens door ons geplaatst 
binnen de scope van verzekeringssector.

Schaalvoordelen
Schaalvoordelen kunnen een barrière vormen omdat 
nieuwkomers gedwongen worden tussen een intrede op 
grote schaal of op kleine schaal met hogere kosten als ge-
volg. De verzekeringssector blijkt een weinig efficiënte be-
drijfstak met een relatief hoge kostenstructuur. Deze kos-
tenstructuur biedt volop ruimte om snel de noodzakelijke 

minimale omvang te bereiken. Is deze omvang gerealiseerd,
dan zijn de verdere schaalvoordelen verwaarloosbaar.

Productdifferentiatie
Wanneer gevestigde ondernemingen merkbekendheid en 
loyaliteit van klanten genieten, moeten nieuwkomers veel 

Bedrijfsvoering
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investeren om hier tegenop te boksen. Maar de klantloy-
aliteit binnen de verzekeringssector is beperkt. De sector 
werkt hard aan het herstel van de eigen (woeker)reputatie. 
Loyaliteit heeft plaatst gemaakt voor switchgedrag door 
prijsstimuli. Iedereen kopieert en grijpt terug op oude pro-
ducten en dienstverleningsformules van gemak, eenvoud 
en zelfwerkzaamheid. De klant blijft achter met het gevoel 
dat hij niet gewaardeerd wordt en de vraag welke toege-
voegde waarde nu eigenlijk nog wordt geleverd.
Volop kansen voor een nieuwkomer die waarde vernieu-
wing weet te realiseren.

Overstapkosten
Overstapkosten zijn de éénmalige kosten die klanten heb-
ben wanneer ze overgaan naar een andere leverancier. 
Wanneer deze kosten heel hoog zijn, zijn klanten moeilij-
ker over te halen om over te stappen naar nieuwkomers. 
Dankzij de wetgever en het provisieverbod is er een situ-
atie gecreëerd waarbij de adviseur/bemiddelaar zich richt 
op het belang van de klant. Achterstallig onderhoud bij 
bestaande klanten, een kennis- en ervaringstoets en an-
dere ‘leidraden voor zorgvuldige advisering’ dragen ertoe 
bij dat de kosten bij overgaan voor een klant aanzienlijk 
kunnen oplopen. Buiten het speelveld van complexe finan-
ciële producten zoals een hypothecaire lening, arbeidson-
geschiktheidsverzekering of uitvaartverzekering, zijn de 
overstapkosten alleen verwaarloosbaar.

Toegang tot distributiekanalen
Wanneer de distributiekanalen allemaal zijn voorzien 
door huidige ondernemingen zal het nieuwkomers veel 
geld en moeite kosten om hun producten in de gangbare 
verkoopkanalen te distribueren. Met de ondersteuning van 
een service provider kan ieder distributiemodel – direct of 
indirect – binnen
enkele maanden geoperationaliseerd worden en een eigen 
kosten efficiënte ‘fabrieksomgeving’ worden ingehuurd. 
Ook de oude liefde tussen aanbieders en bemiddelaars lijkt 
verworden tot een breekbaar verstandhuwelijk:

Het beleid van de overheid
De regering kan toetreding tot een bedrijfssector beperken 
of geheel sluiten door maatregelen als licentieverplich-
tingen. In artikel 2:31, 2:32, 2:42 en 2:49 Wft staan de 
vergunningvereisten voor leven- en schadeverzekeraars 

uitgewerkt.
Naast relatief eenvoudige eisen zoals de betrouwbaarheid 
en deskundigheid van (mede-)beleidsbepalers’ ligt de 
focus voornamelijk op het eigen vermogen en de solvabi-
liteit.

De hoeveelheid benodigd kapitaal
In sommige sectoren is enorm veel kapitaal nodig voordat 
de productie kan beginnen. Dit levert een grote barrière 
op voor nieuwkomers. Denk bijvoorbeeld aan de vliegtuig-
bouw of de auto-industrie.

De hoeveelheid benodigd kapitaal binnen de verzekerings-
sector is in aanvang beperkt. Het minimum bedrag van het 
garantiefonds varieert van € 2,3 miljoen tot € 3,5 miljoen. 
Het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge vormt echter 
een veel grote obstakel, waardoor een nieuwkomer over 
een aanzienlijk kapitaalsbuffer moet beschikken.

In tegenstelling tot de industrie verdampt dit kapitaal niet 
tijdens de produktie van de dienstverlening. Het kapitaal 
blijft veilig op de plank liggen. Toch vormt het kapitaal de 
voorlopig belangrijkste toetredingsbarrières. Kapitaal-
verstrekkers willen, het liefst op korte termijn, een zo’n 
hoog mogelijk en groeiend rendement behalen. Liggende 
gelden, veilig belegd, blinken over het algemeen niet uit in
rendement.

Kritisch kantelpunt
Het kritisch kantelpunt wordt bereikt indien de gewenste 
gematigde rendementsdoelstellingen aansluiten bij het 
verwachte rendement dat een
nieuwkomer kan realiseren. Bij traditionele kapitaalver-
strekkers ligt dit niet voor de hand. Zolang er voldoende 
alternatieve mogelijkheden zijn waarbij een double digit 
rendement op korte termijn haalbaar is.

Via alternatieve financieringsmogelijkheden, zeker daar 
waar complementaire belangen aanwezig zijn, kan het 
kritische kantelpunt wel snel bereikt worden.
Denk aan voorwaartse of achterwaartse integratie binnen 
de bedrijfskolom om de positie van de eigen kernactiviteit 
veilig te stellen. Of de klant die besluit zichzelf centraal te 
stellen en binnen een coöperatieve gedachte of via crowd-
funding ‘het lot’ in eigen handen neemt.
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