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Nieuwe wegeN die het verschil 
makeN iN de zaakschademarkt

Tot op heden is aan de wens tot verandering weinig of 
geen invulling gegeven. Dankzij overheidsingrijpen is 
de hypotheekmarkt veranderd, terwijl de rentemarge 

die hypotheekverstrekkers hanteren is toegenomen. Meer 
winst bij lagere volumes. Een vergelijkbaar beeld zien wij op 
de markten voor sparen en kredietverlening. Om nog maar 
te zwijgen over onze pensioenvoorziening. In plaats van een 
focus op het eigen gedrag vallen onder meer pensioenfond-
sen over elkaar heen om de pensioenaanspraken te korten. 
De crisis afwentelen op de klant.
Hoe zit het eigenlijk met het laatste bastion van zaakschade-
verzekeringen (excl. zorg- en inkomensverzekeringen)? Een 
stabiele verzadigde markt – op wat grote branden na – niet 
of nauwelijks gevoelig voor het economisch klimaat en de 
ontwikkeling van de koopkracht.

aNorexiamaNagemeNt
Vanuit torens met een prachtig uitzicht over de Amstel, de 
‘brandgrens’ van mei 1940, het groene platte noorden of de 
verkeersslagader van Den Haag, ligt de focus bij schadever-

zekeraars al jaren op operational excellence. Een foutloze betere 
prestatie tegen een lagere prijs. Organisaties zijn aangepast 
en expertsystemen ontwikkeld om straight through processing 
mogelijk te maken. Middels ‘anorexiamanagement’ werd alle 
oude dure kennis en ervaring weggeknepen. De opkomst van 
internet maakte een verdere integratie van interactieve klant-
processen mogelijk. Alles met maar één doel: kostenreductie 
en een snelle route naar een betere winstgevendheid.
In de jaren tachtig werd de huidige generatie van bestuur-
ders geconfronteerd met een aanval op de wortels van ons 
economisch bestel. Door een gebrek aan lef en creativiteit 
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zijn deze bestuurders alleen maar in staat geweest de aanval 
te pareren door een wapenwedloop. Kopieer de wapens van 
de Japanse aanval van ‘Lean Working’. De term Lean werd 
voor het eerst gebruikt door James Womack en Daniel Jo-
nes, in de titel van hun boek Lean Thinking. In het boek The 
machine that changed the world hadden Womack en Jones de 
opkomst van de japanse auto-industrie beschreven.
Heel kort en eenvoudig gesteld: als de klant vraagt, dan 
moeten wij heel kort daarna het juiste product (of dienst) 
van een goede kwaliteit en tegen goede prijs kunnen leve-
ren. De focus ligt dus op het product en vooral de tijd die 
het kost om het product (of dienst) bij de klant te krijgen. 
Een hyperfocus op operationele effectiviteit was het gevolg. 
Risicoloos, makkelijk te implementeren en (besparingen) 
eenvoudig te calculeren. Tegenwoordig is er zelfs een aparte 
Lean Six Sigma methodiek en zijn er speciale Lean consul-
tants die de laatste resten ruimte er uit weten te knijpen.
Helaas, de snelste weg bracht weinig tot geen vooruitgang. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat managementlagen 
van laag tot hoog feitelijk gefaald hebben. Anno 2012 zijn de 
kosten relatief gelijk aan het niveau van 2003.
Ondertussen worden wij opnieuw geconfronteerd met een 
aanval op ons economisch bestel en – binnen bepaalde sec-
toren van de financiële dienstverlening – zelfs bestaansrecht.

coNfroNt the brutal facts
De Nederlandse markt voor Motorrijtuigen, Brand, Aan-
sprakelijkheidsverzekeringen e.d. kent een omvang van 12,3 
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Figuur 1. Indexcijfers zaakschadeverzekeringen 2003-2011.
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miljard euro (geboekte premie 2011). Ondanks de focus op 
Operational Excellence en een omzetgroei van iets meer dan 
1 miljard euro, zijn de bedrijfskosten in een percentage van 
de verdiende premie ten opzichte van 2003 niet gedaald.

Door een (structurele) verlaging van de uitgaande herverze-
keringspremie is de verdiende premie vanaf 2009 met een 
half miljard toegenomen, hetgeen zich boekhoudkundig 
direct vertaalt in een groei van de verdiende premie en een 
relatieve daling van de bedrijfskosten. Nadien lopen de 
bedrijfskosten als vanouds weer op. Krampachtig de aan-
dacht proberen te verleggen naar de hoge distributiekosten 
(waaronder provisies) krijgt daarbij het karakter van een 
rookgordijn.

do or do Not, there is No try
Binnen het huidige managementparadigma van operational 
excellence ligt er maar één strategische optie voor de hand: 
outsourcing. Verzekeraars zijn er niet in geslaagd zelf een 
kostenefficiënte uitvoeringsorganisatie neer te zetten.
Outsourcing naar gevolmachtigden – voor het eerst succes-
vol toegepast in de jaren negentig door Royal & SunAlliance 
– resulteert direct in de gewenste besparing. De gebruike-
lijke vergoeding aan gevolmachtigden bedraagt gemiddeld 
minder dan 10 procent van de netto verdiende premie. 

Vermeerderd met de kosten van volmachtbeheer aan de 
zijde van de verzekeraar, nog altijd goedkoper en lager dan 
de huidige bedrijfskosten. Hierbij moet wel bedacht worden 
dat een groot deel van de kosten die een verzekeraar maakt 
niet zichtbaar zijn. De externe en interne schadebehande-
lingskosten worden in de verslagstaten door verzekeraars 
verwerkt in de schadelast. Een gevolmachtigde voert deze 
verrichtingen ook uit, maar financiert de werkzaamheden 
vanuit de tekencommissie. Volop ruimte om zelfs de belo-
ning voor gevolmachtigde omhoog aan te passen zonder de 
open AfM-norm van ‘passende volmachtbeloning’ te over-
schrijden.
Een nachtmerrie scenario in menig boardroom: ‘De Boer’ 
op met je portefeuille!

het kaN aNders
Het innovatief vermogen is meer dan ooit bepalend voor de 
toekomst en het succes van bedrijven en individuele carriè-
res. Lastig want iedereen is opgeleid om doelen te realiseren 
en ‘te leveren’ niet om leiding te geven aan de noodzakelijke 
en onzekere ontdekkingsreis door de lucht, over land of 
over bijvoorbeeld een blauwe oceaan. Schadeverzekeraars 

kunnen afwachten totdat ook zij door overheidsingrijpen 
gedwongen worden te veranderen of zelf een koers gaan 
uitzetten gericht op waardevernieuwing en innovatie.
Innovatie wordt veelal geassocieerd met uitsluitend creatief 
denken en brainstormsessies. Waarmee zijn wij dan creatief? 
Vooral met dingen die wij al weten, met oude en algemeen 
verspreide kennis!
Zonder zoeken, verzamelen en analyseren van (nieuwe) 
informatie en kennis is de kans op het vinden van een waar-
devolle innovatie zeer klein. Wat zijn de succesfactoren voor 
waardevolle innovatie?
– creëer tijd voor innovatie,
– creëer een ingang voor inspiratie,
– creëer een bedrijfscultuur met ruimte,
– creëer fondsen voor R&D,
–  creëer een systematisch, pragmatisch en doelmatig inno-

vatietraject.

Ondanks alle mooie modellen, methoden en technieken 
zijn veel succesvolle innovatietrajecten terug te voeren tot 
de essentie van productontwikkeling en marktsegmentatie. 
Maar dan wel vanuit een andere mindset: hoe kan ik waar-
devernieuwing realiseren door het afstoten, verminderen of 
samenvoegen van functies of eigenschappen van een dienst? 
Het gaat er om nieuwe wegen te vinden die het verschil ma-
ken. Niet alleen omdat het nu echt eens anders moet, maar 
omdat het dan ook anders kan. ««

“AANDAcHT VERLEGGEN 
NAAR HOGE DISTRIBuTIE-
KOSTEN HEEfT KARAKTER 
VAN EEN ROOKGORDIJN”

Arthur Goes: “Strategische innovatie schademarkt noodzakelijk.”




