
positief zijn. De binnenvaart is sterk afhankelijk van de stand van het
water in de grote rivieren. De afgelopen tijd was dit erg laag, waardoor de
vervoerscapaciteit sterk is afgenomen. Werkmaterieel profiteert van een
verbetering van de bouw.

B R A N D  B E D R I J V E N
Als gevolg van het aantrekken van de economie investeren bedrijven extra.
Niet alleen in machines, software en telecomapparatuur maar ook in de
waarde van inventarissen en de voorraad aan goederen. Ook vindt er nog
steeds nieuwbouw plaats, ondanks de grote leegstand bij kantoren en
winkels. Deze kantoren en winkels zijn niet altijd even geschikt voor de
nieuwe behoeften. Er komen steeds grotere regionale verschillen. In
Amsterdam worden oude kantoren omgebouwd tot nieuwe verzamel-
panden. Voor winkels is het lastiger om nieuwe bestemmingen te vinden.
Steeds meer mensen bestellen online. Dit heeft wel weer een positief effect
op de behoefte aan logistiek vastgoed. Er worden steeds meer grote
warehouses gebouwd aan randen van grote steden. Dit is een redelijk
stabiele markt. Wel zijn er in toenemende mate massaclaims te zien, die
met name voor grote bedrijven erg impactvol kunnen zijn. 

Z I E K T E ,  A R B E I D S O N G E S C H I K T H E I D  E N  O N G E V A L L E N
Het ziekteverzuim is de laatste jaren gedaald. In welke mate dit heeft te
maken met de economische recessie is onduidelijk. Het zou kunnen dat
werknemers zich minder vaak ziek durfden te melden uit vrees voor
ontslag. Het ziekteverzuim verschilt sterk per sector. De arbeidsmarkt
verandert naar verwachting. Jonge mensen switchen steeds meer.
Daarnaast is er sprake van vergrijzing en moeten werknemers steeds langer
doorwerken. In maaksectoren, zoals de industrie en de bouw is door
automatisering en proces optimalisatie er steeds minder behoefte aan
handmatig werk. Veel productiebedrijven waren al uitgeweken naar
lageloonlanden. In de dienstverlenende sectoren wordt steeds meer
geautomatiseerd. Grote financiële dienstverleners zoals de Rabobank en
Achmea zijn sterk aan het saneren. Er zijn steeds meer online boekhoud-
programma’s. Ook in de retail is sprake van een aantal grote faillisse-
menten, zoals onlangs V&D. Er wordt steeds meer online gekocht en er is
geen ruimte meer voor het middenprijsklassesegment. Ook in de zorg wordt
zwaar bezuinigd. De WMO-gerelateerde zorg (onder meer verpleging en
verzorging), die nu wordt uitgevoerd door gemeentes, staat sterk onder
druk en heeft te maken met massaontslagen. Op lange termijn kan in de
transportsector de zelfrijdende (vracht)auto een belangrijk negatief effect
hebben op de werkgelegenheid.

D R A N G  N A A R  O M Z E T G R O E I  I S  
L A A T S T E  P E R V E R S E  P R I K K E L  D I E  I N  

D E  M A R K T  A A N W E Z I G  I S

I C T
Dit is toch een somber beeld voor de arbeidsmarkt en het brengt de vraag
met zich mee wat al die ontslagen mensen gaan doen. Lang niet iedereen
zal weer een baan in dezelfde sector kunnen vinden. Een deel start als
zelfstandige. Maar daar is slechts sprake van een beperkte groei. Een
groeisector is de ICT. Door een afname van de mogelijkheden van thuiszorg
en verzorgingstehuizen en een toename van de vergrijzing, is er ook een
sterk toegenomen behoefte aan mantelzorg. De vraag is echter wel of de
mensen voor wie geen traditionele baan meer is in een traditionele sector,
een van deze richtingen op wil of kan gaan. De verbetering van de
economie zorgt ervoor dat er weer meer vraag is naar (goed) personeel en
werkgevers meer employee benefits aanbieden. Goed werkgeverschap
wordt steeds belangrijker. De effecten – ook voor de verzekeringsmarkt -
zijn alleen sterk sector- en bedrijfsspecifiek. 

P R O G N O S E
De markten voor Motor Zakelijk, Brand Bedrijven en Transport zullen
groeien. Deze groeit steunt volledig op de toename van het volume en
waarde. Niet alleen de totaalmarkt, maar zeker ook ‘per risk’. Over het
algemeen wordt de groei in volume getemperd door de verdere daling van
de gemiddelde risicopremie. Er is veel concurrentie tussen verzekeraars en
gevolmachtigden die hun positie op de zakelijke schadeverzekeringsmarkt
graag willen versterken. Zij hebben ook veel capaciteit beschikbaar.
Daarnaast zijn bedrijven en instellingen steeds bewuster bezig met

verzekeringen. Vooral met risicomanagement gericht op het voorkómen en
beperken van schade. Verzekeraars en gevolmachtigden zullen hun
capaciteit graag inzetten voor deze ‘gezonde’ bedrijven. De markt voor
aansprakelijkheidsverzekeringen is en blijft een redelijk stabiele markt. 

Schademarkt
De markten voor persoonsgebonden schadeverzekeringen zullen in
aanvang nog groeien. De algemene drijver is het aantal werknemers en
zelfstandigen en de toename van de contractlonen. Voor deze laatste
voorspelt het Centraal Planbureau een groei van +1,6% in 2016. Voor de
langere termijn is er echter veel onzekerheid. Een belangrijke mogelijke
verandering is het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting voor
werkgevers van 2 jaar naar 1 jaar. Het bedrijfsleven is hierover in gesprek
met de overheid. Daarnaast worden de WGA-Vast en WGA-Flex per 
1-1-2017 samengevoegd en dient een bedrijf te kiezen om voor beide
eigen risicodrager te worden of voor beide niet. Verzekeraars zijn bezig met
het bepalen van de meest interessante doelgroepen en doelgroep
proposities, zoals een 12-jaars propositie. Gelijktijdig krimpt de markt voor
individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door de daling van de
verzekeringsgraad en staan wij aan de vooravond van een fundamentele
verandering van de arbeidsmarkt. 

Verdringingsmarkt
Per saldo ontstaat een gevaarlijke verdringingsmarkt voor de ‘aan-
trekkelijke’ bedrijven c.q. risico’s. Verzekeraars willen hun marktaandeel
vergroten in deze doelgroepen. De drang naar omzetgroei is de laatste
perverse prikkel die nog steeds in de markt aanwezig is bij verzekeraars.
Een prikkel die – bij een stijging van het volume en glijdende risico-
profielen – grote financiële risico’s met zich meebrengt. Voor de minder
aantrekkelijke doelgroepen bestaat het risico, dat verzekeringen
‘onbetaalbaar’ worden. Hierdoor zullen ze zich wellicht (nog) minder 
gaan verzekeren. �
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De markt voor schadeverzekeringen (exclusief

zorgverzekeringen) is in 2014 verder gekrompen, maar in

2015 is de markt toegenomen. Voor 2016 wordt ook een

groei verwacht in het totale premievolume. Hoe zit het

eigenlijk met het laatste bastion van de zakelijke

schadeverzekeringen (exclusief zorgverzekeringen)? Een

stabiele verzadigde en voorspelbare markt die niet of

nauwelijks gevoelig is voor het economisch klimaat, de

ontwikkeling van de koopkracht en maatschappelijke

veranderingen? Vanaf 2010 is ook de zakelijke markt

jaarlijks gekrompen. Een daling die voor een belangrijk

deel is toe te schrijven aan de ontwikkeling binnen de

branches motorrijtuigen en arbeidsongeschiktheids- en

overige ziekte- en ongevallenverzekeringen. 

V A N  L O G I C A  N A A R  F U Z Z Y  L O G I C S
De Nederlandse verzekeringsmarkt is onvoorspelbaar. Traditionele
verdienmodellen zullen aangepast moeten worden. Dankzij overheids-
ingrijpen is de hypotheekmarkt verworden tot een ‘me too’-markt waarbij
alleen het rentepercentage van doorslaggevend belang is. Een vergelijkbaar
beeld zien wij op de markten voor sparen en kredietverlening. Om nog
maar te zwijgen over de pensioenvoorziening. In plaats van een focus op
het eigen gedrag vallen pensioenfondsen over elkaar heen om desnoods
pensioenaanspraken te korten en de eigen kosten en falend beleid af te
wentelen op de klant. De toekomst is niet of nauwelijks maakbaar, laat
staan voorspelbaar. Wij moeten leren omgaan met de verschuiving van
logica naar fuzzy logics, een beetje in het ene (risico)hokje en een beetje in
het andere (risico)hokje. 

D E  Z E L F R I J D E N D E  A U T O  K A N  E E N  
G R O O T  E F F E C T  H E B E N  O P  D E  

T R A N S P O R T S E C T O R

Baken Adviesgroep heeft in haar nieuwe Marktrapport Schadeverzekeringen
2016 uitgebreide analyses gemaakt van de markt voor schadeverzekeringen
en de onderliggende productgroepen. Aan de hand van een cijfermatige
analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt is de
uitwerking hiervan vertaald in een economisch model waarmee de richting
voorspeld kan worden. Daarvoor is op sectorniveau bepaald welke
economische macrodrijvers het meest voorspellend zijn voor de
ontwikkeling van de bedrijven. Op basis van bovenstaande analyses wordt
geprobeerd een kwalitatieve uitspraak te doen over de ontwikkeling van de
markt voor zakelijke schadeverzekeringen langs de assen van de
gebruikelijke branchegroepen.

M O T O R  Z A K E L I J K
Als gevolg van het aantrekken van de economie komen er meer auto’s op
naam van bedrijven: personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s. Er zijn
weer meer werknemers die een (kleinere of schonere) auto van de zaak
krijgen en er wordt meer getransporteerd. De lage olieprijzen hebben ook
een gunstige invloed op de concurrentiepositie voor transport over de weg
en de vervangingsinvesteringen. Wel is er sprake van een efficiencyslag. Er
komen steeds grotere vrachtauto’s en kleine transporten worden steeds
meer gecombineerd. De zelfrijdende auto kan een groot effect hebben op
de transportsector. Er wordt nu al geëxperimenteerd met het in kolonne
rijden van vrachtauto’s. Een keerzijde is wel dat de filezwaarte weer zal
toenemen. 

T R A N S P O R T
De groei van de branchegroep transport steunt volledig op een toename
van het volume: nationale als ook in onze buurlanden binnen de Europese
Unie. De toename van online bestellingen zorgt voor een sterke toename
van het ‘kleinschalig’ transport naar binnensteden. Er komen steeds meer
stadsdistributienetwerken met elektrische bestelauto’s en vrachtauto’s die
kleinere bestellingen combineren. Vrachtauto’s maar ook schepen worden
nog steeds groter. Toch wordt er verwacht dat het zeevrachtvolume verder
zal afnemen, terwijl de verwachtingen voor luchtvrachtmarkt wel licht

D O O R  
L A U R E N S  V A N  G R A A F E I L A N D  E N  A R T H U R  G O E S
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