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OOK VOLMACHTVERZEKERAARS IN 
‘KOPGROEP’ ZOEKEN DE BUS OP

D
e positie van de gevolmachtigd agent (GA) in het 
distributiekanaal is bijzonder en onderwerp van 
vele discussies. Zo is het beloningsdossier één 

van de meest bewogen dossiers van het afgelopen jaar. 
De toegevoegde waarde van gevolmachtigd agenten zit 
onder meer in doelmatige processen, korte afstand tot 
de markt, betere producten en/of dienstverlening aan de 

-
model is echter het partnership tussen twee partijen: de 
gevolmachtigde en de volmachtgevende verzekeraar.
Baken Adviesgroep en KoKo Kroup hebben een on-
derzoek uitgevoerd naar de perceptie van de geleverde 

kwaliteit door volmachtgevende verzekeraars op het ter-
rein van Kennis & kwaliteit, Beloning, Capaciteit, Huis-
merken, Beleid & management en Partnership. Daarnaast 
is gevraagd naar hoe waarschijnlijk het is dat een GA 
de maatschappijen - waar ze een volmacht van hebben 
- zouden aanbevelen aan collega’s (de NPS score) en is 
in kaart gebracht welk beloningsmodel per type product 
de voorkeur heeft, in welke mate huismerken worden 
gevoerd en wat men ziet als de belangrijkste strategische 
onderwerpen.
In de periode van 26 maart t/m 7 april 2014 zijn in totaal 
106 respondenten aan de vragenlijst begonnen en heb-
ben 77 de vragenlijst volledig afgerond. Voor een klein 
deel van de kantoren is de vragenlijst tweemaal ingevuld 
(ongeveer 9 procent). Hier is in de verdeling van de 

Gevolmachtigde agenten zijn over het algemeen niet blij met de verzekeraars waarmee ze samenwerken. 
Dit blijkt uit onderzoek van de Baken Adviesgroep. Opvallend is dat verzekeraars uit de zogenoemde 

‘beloningsmodel’ maar de waardering van het ‘partnership’ heeft de meeste impact op de NPS-score. 
Arthur Goes (KoKo Kroup) en Laurens van Graafeiland (Baken Adviesgroep)

kantoren naar type kantoor, omzet per product/markt-
combinatie en het beleid ten aanzien van huismerken 
rekening mee gehouden. Voor de vragen over de voor-
keur wat betreft beloning, de performance indicatoren en 
de NPS-score zijn alle respondenten afzonderlijk meege-
nomen.

STRATEGISCHE THEMA’S

Het grootste deel van de volmachtbedrijven die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek betreft grote huisvol-
machten met een omzet van meer dan 5 miljoen euro 
(40 procent); vergeleken met de verdeling onder NVGA-

groep betreft service providers (30 procent); ook deze 

met de NVGA-leden (21 procent).

PRAKTISCH
onderzoek nps-score

“ NIET BELONING MAAR 
PARTNERSHIP HEEFT DE MEESTE 

IMPACT OP DE NPS-SCORE”

INFORMATIESESSIES VOLMACHTBELONING

Een aantal volmachtverzekeraars heeft het voortouw 

genomen om te komen tot een beloningsmodel dat 

toekomstbestendig en passend is binnen de wettelijke 

kaders. Invoering is voorzien voor 2015. De verzekeraars 

uit deze zogenoemde initiatiefgroep organiseren regionale 

informatiebijeenkomsten voor hun gevolmachtigden. 

Behalve het volmachtbeloningsmodel komen tijdens deze 

bijeenkomsten de randvoorwaarden & uitgangspunten en de 

zienswijze van de AFM aan de orde. Tevens is er ruimte voor 

discussie en vragen.

Op 16 april vinden bijeenkomsten plaats bij Generali 

(Diemen) en Reaal (Utrecht). Op 23 april wordt de reeks 

afgesloten bij Van Lanschot Chabot in Den Bosch. 

Aanmelding voor de bijeenkomsten is niet meer mogelijk.
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De belangrijkste strategische thema’s die genoemd 
worden door de respondenten zijn: de ontwikkeling en 
accordering van afwijkende huismerken, het beleid ten 
aanzien van pooltekening en de beloning. Beloning is 
echter niet de belangrijkste factor die de performance 
bepaalt. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ‘Partner-
ship’ de meeste impact heeft op de NPS-score. Partner-
ship vormt een cluster met Kennis & Kwaliteit en Beleid 
& Management. Dit geeft aan dat de gepercipieerde kwa-
liteit van de samenwerking tussen gevolmachtigden en de 
verzekeraars niet primair afhankelijk is van zoiets banaals 

bereid is te betalen. 
Meer dan tweederde van de respondenten - die overigens 
voor een zeer groot deel algemene afwijkende huismerk-
producten aanbieden die niet door een maatschappij in 
gelijke vorm via andere distributiekanalen worden aan-
geboden - heeft een sterke voorkeur voor een waardege-
relateerde beloning in plaats van een verrichtingentarief. 
Service providers hebben relatief nog het vaakst geen 
voorkeur of kiezen voor een verrichtingentarief, maar 
ook hier kiest een meerderheid voor een waardegerela-
teerde beloning. 

NPS-SCORE

In het onderzoek is niet alleen de perceptie van de 
geleverde kwaliteit op een aantal onderdelen in kaart 
gebracht, maar ook de Net Promoter Score (NPS). Dit is 
een eenvoudig maar krachtig instrument om met één en-
kele vraag de klanttevredenheid te meten. De NPS peilt 
bij de respondent in welke mate hij of zij een bepaalde 
verzekeraar zou aanbevelen bij collega’s. De achterlig-
gende gedachte is simpel: als de gevolmachtigde graag 
met een bepaalde verzekeraar samenwerkt, dan zal hij 
of zij deze verzekeraar graag aanbevelen of de ervaring 
delen met anderen. Naargelang de score die gegeven 

van respondenten onderscheiden: Promoters, Passief 
Tevredenen en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitge-
drukt als percentage maar als een absoluut getal, dat zich 

De gevolmachtigden zijn over het algemeen niet blij 
met de verzekeraars waarmee wordt samengewerkt. De 
onderlinge verschillen tussen verzekeraars zijn daarnaast 
erg groot. Daarbij valt op dat de verzekeraars uit de zo-
genoemde initiatiefgroep (die zichzelf tot voor kort ‘Kop-

of inmiddels in de bus hebben plaatsgenomen. 
Het beloningsbeleid wordt door de respondenten slechts 
gezien als een symptoom. Onvoldoende kennis, kwaliteit, 
partnership danwel het beleid of management van de 

verzekeraar heeft de meeste impact heeft op de NPS-
score.

TOEGEVOEGDE WAARDE VERBETEREN

Inzicht in de geleverde kwaliteit en klanttevredenheid 
geeft een verzekeraar de mogelijkheid zijn beleid hier 
desgewenst op af te stemmen en de toegevoegde waarde 
voor gevolmachtigde agenten te verbeteren. Nut en 
noodzaak van een aanpassing van het beleid lijkt niet ter 
discussie te staan gezien het door de eigen relaties van de 
verzekeraars geuite waardeoordeel. ««

De volledige rapportage kan worden besteld bij Baken Advies-

groep (info@bakenadviesgroep.nl). De kosten bedragen 1.900 

euro (excl. BTW).

Laurens van Graafeiland.Arthur Goes.

Figuur. Net Promoter Score van volmachtverzekeraars.


