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mAAtschAPPeliJk verAntWoorde 
inkooP Wint AAn BelAng

In een verzadigde markt is een onderscheidende 
marktpositie noodzakelijk en moet voldaan worden 
aan steeds hogere klanteisen. Deze concurrentiedruk 

zal ook gevolmachtigden dwingen steeds vaker te kiezen 
voor een onderscheidende waardepropositie in plaats 
van het volgen van anderen. 
Wat maakt u onderscheidend? Iedereen kan het product 
van een ander (de aanbieder) verkopen en blijven han-
gen in het klassieke samenwerkingsmodel waarbij de 
waardepropositie zich meestal beperkt tot kosteneffi ci-
ency (strategie van lage kosten) voor de aanbieder. Maar 
als de klant op voor hem belangrijke beoordelingscriteria 
geen verschillen meer ervaart? Dan gaat hij alleen nog 
maar op zoek naar de laagste prijs.

Het wantrouwen van de consument richting met name 
banken en verzekeraars is nog steeds groot. Verzekeraars 
lijken er ook alles aan te doen om dit wantrouwen in 
stand te houden. Niet alleen door niet volledig af te re-
kenen met de woekerpolisaffaire, maar ook door de in-
troductie van steeds meer (mogelijk misleidende) budget 
productvarianten. Het lijkt wel of voor verzekeraars het 
creëren van onzekerheid een hoger doel is geworden dan 
het bieden van zekerheid.
steeds meer gevolmachtigden realiseren zich dat het 
vertrouwen in goede eigen huismerkproducten de be-
langrijkste waarde is die zij leveren. Producten die goed 
ontworpen zijn, kosteneffi ciënt geleverd worden en on-

De volmachtwereld is gekanteld van uitbesteden naar aanbesteden. Deze ‘nieuwe wereld’ wordt 
gedragen door huismerken die de klant daadwerkelijk centraal stellen. In zo’n wereld neemt ook de 
ketenverantwoordelijkheid voor de gevolmachtigde toe. arthur goes, KoKo Kroup

dergebracht worden bij geselecteerde aanbieders aan wie 
het risico wordt overgedragen tegen de beste voorwaar-
den en scherpste premie.

PlofkiP-consument
Het belangrijkste probleem dat wordt opgelost door 
het voeren van een huismerk, is vermindering van de 
keuzestress. Niet alleen bij de klant, maar ook bij de be-
middelaar met wie het volmachtbedrijf samenwerkt. Keu-
zestress die – door gebrekkig vertrouwen in aanbieders 
– alleen maar toeneemt.
tijd voor de gevolmachtigde om ook maatschappelijk ver-
antwoord inkopen (MVI) te introduceren bij de selectie van 
risicodragers. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het 
gedrag van de risicodragers, maar zich ook beschermen 
tegen ongewenste imagoschade. Wanneer een gevol-
machtigde op de hoogte is van bepaald gedrag van risi-
codragers maar vervolgens ‘niets doet’, dan is hij of zij in 
de nieuwe wereld volgens de ‘plofkip-consument’ immers 
op zijn minst medeverantwoordelijk.

oBJectieve criteriA
Maatschappelijk verantwoord inkopen begint met het 
formuleren van objectieve criteria. Deze criteria moeten 
uiteraard wel relevant zijn vanuit de context van de vol-
machtbedrijf en het klantbelang. Inmiddels hebben wij 
allemaal leren omgaan met de KNVB-criteria: kostenef-
fi ciënt, nuttig, veilig en begrijpelijk.
‘Kosteneffi ciënt’ en ‘nuttig’ zijn eenvoudig om te zet-
ten naar twee criteria: de beheers- en personeelskosten/
afschrijvingen bedrijfsmiddelen (exclusief de kosten van 
schadebehandeling) en de herverzekeringspremie. Beide 
zeggen niet alleen los van elkaar iets over de kosteneffi ci-
ency en de doelmatigheid, maar samen ook over het geld 
dat over blijft om te besteden aan schade-uitkeringen. De 
kengetallen per hoofd- en subbranche per verzekeraar 
worden jaarlijkse in augustus door de DNB beschikbaar 
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slotte niet in het belang van de klant, maar primair in 
het belang van de aandeelhouders.

Beoordelingsmodel
Op basis van de bovengenoemde zes criteria ontstaat 
het beoordelingsmodel dat elders op deze pagina’s is 
weergegeven. aan het model is invulling gegeven voor 
het totaal aan schadeverzekeringen, exclusief de branche 
Ziektekosten op basis van de door de DNB gepubliceer-
de cijfers over 2013.
De scores van de individuele verzekeraars zijn gerela-
teerd aan het gemiddelde van alle genoemde verzeke-
raars tezamen, waarbij een afwijking ten opzichte van het 
gemiddelde van een keer de standaarddeviatie resulteert 
in een positieve of negatieve score. aan de verschillende 
criteria is een gelijk gewicht toegekend (er is dus sprake 
van een ongewogen totale score).
Binnenkort publiceert de DNB de cijfers over 2014. 
Daarnaast is inmiddels aegon schijnbaar onbewust onbe-
kwaam uitgetreden, waardoor voor veel gevolmachtigden 
het moment is aangebroken om de inkoop maatschap-
pelijk verantwoord te herzien. Het door ons geschetste 
model kan daarbij wellicht als open norm dienen.

AfBreukrisico
Een nieuwe gekantelde volmachtwereld kent nieuwe 
verantwoordelijkheden. Niet langer kan geleund worden 
op oude relationele (of financiële) banden die niet aan 
de klant uitgelegd kunnen worden. De afbreukrisico’s 
zijn simpelweg te groot. Positioneren en professionalise-
ren. Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders 
moet. ««

gesteld via de publicatie ‘Individuele gegevens verzeke-
raars’.

stem vAn het volk
Verzekeraars beheren daarnaast veel geld (reserves) om 
aan de toekomstige verplichtingen (schaden) te kunnen 
voldoen. Feitelijk is dit één van hun primaire maat-
schappelijke functies. Zelfs het Verbond schreeuwt via 
advertenties van de daken hoeveel haar leden premie 
– eerst onttrokken aan de economie – ‘investeren’ in de 
economie. De wijze waarop met deze reserves wordt 
omgegaan, vormt een derde criterium dat aan de set kan 
worden toegevoegd, De ‘Eerlijke verzekeringswijzer’ 
(eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/verzekeraars/) 
geeft vervolgens de objectieve input.
Voor de stem van het volk kan als vierde criterium aan-
sluiting gezocht worden bij het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren. Keurmerkhouders doen jaarlijks een klant-
tevredenheidsonderzoek en gebruiken de uitkomsten om 
klantgerichter te werken. De uitkomsten van het onder-
zoek (schadeverzekeringen) worden door de stichting 
toetsing verzekeraars verzameld en op een rijtje gezet.
Het model dient daarnaast aangevuld te worden met 
twee criteria die specifiek van toepassing zijn voor de 
volmachtmarkt:
– de toegevoegde waarde van de verzekeraar voor u 

als gevolmachtigde (bijvoorbeeld aan de hand van de 
resultaten van het onderzoek ‘toegevoegde waarde 
volmachtverzekeraars’ van Baken adviesgroep);

– de winstdoelstelling van de verzekeraar waar het vol-
machtbedrijf mee geconfronteerd wordt (Combined 
Operating Ratio). Een te hoge winstdoelstelling is ten-

Beoordelingsmodel maatschappelijk verantwoorde inkoop.


