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Samenvatting

3

In 2016 geeft 55% van de consumenten aan een positief gevoel te hebben bij verzekeraars. Sinds 2009 is

het imago iets gestegen en stabiel. Consumenten vinden betrouwbaarheid de belangrijkste eigenschap van

verzekeraars, gevolgd door deskundigheid, het bieden van zekerheid en duidelijk zijn. In de waardering voor

de verzekeraar blijven de betrouwbaarheid van de verzekeraar en de duidelijkheid over een product achter

ten opzichte van het belang dat consumenten hieraan hechten. Hiervan zijn duidelijkheid en begrijpelijkheid

de belangrijkste. Dit zijn dan ook, net als vorig jaar, de belangrijkste verbeterpunten. Iets wat de sector in

2016 heeft opgepakt met de introductie van de Verzekeringskaarten.

De eigen ervaringen van consumenten met hun verzekeraar zijn uiteindelijk het belangrijkst in het bepalen

van het gevoel van zekerheid over verzekeringen, in combinatie met een uitgebreide dekking. Wanneer

consumenten zich oriënteren op een nieuwe verzekering doen ze dat vooral zelfstandig. Ten opzichte van

2015 neemt het aantal consumenten toe dat zelf informatie bij verzekeraars zoekt of vergelijkingssites

gebruikt. Het aantal consumenten dat advies vraagt bij derden neemt af.

Consumenten zijn in sterke mate tevreden over veranderingen in de verzekeringssector. Het snel en goed

afhandelen van claims, gevolgd door het geven van goed en eerlijk advies zijn de meest gegeven

voorbeelden van het klantbelang centraal stellen door verzekeraars. 70% van de consumenten vertrouwt er

ook op dat de verzekeraar zorgt voor een goede afwikkeling van een claim. Daarbij gaat een meerderheid

van de consumenten er van uit dat de schade gedekt is. De veranderingen die de meeste consumenten

hebben ervaren met verzekeraars, zijn het makkelijker overstappen en het makkelijker vinden van informatie

op de website.
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Meerderheid consumenten denkt positief

over verzekeraars
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Aandeel consumenten dat een overwegend positief gevoel heeft over verzekeraars

In 2016 geeft 55% van de consumenten aan een positief gevoel te hebben bij

verzekeraars. Sinds 2009 is het imago stabiel.



Belangrijkste eigenschap van verzekeraars

is betrouwbaarheid
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Hoe belangrijk zijn de volgende eigenschappen van verzekeraars? (rapportcijfer)

Betrouwbaarheid vinden consumenten de belangrijkste eigenschap van verzekeraars,

gevolgd door deskundigheid en het bieden van zekerheid. Maatschappelijke

betrokkenheid vindt men het minst belangrijk.



Hoogst gewaardeerde eigenschappen zijn

onmisbaarheid en deskundigheid
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Hoe waarderen consumenten verzekeraars op deze begrippen? (rapportcijfer)

Van dezelfde dertien eigenschappen van verzekeraars, beoordelen consumenten

onmisbaarheid en deskundigheid het hoogst. Voordelig is de laagst gewaardeerde

eigenschap.



De eigenschap onmisbaarheid kent het

kleinste verschil in belang en waardering
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Verschil tussen belang en waardering van eigenschappen (rapportcijferpunten)

Consumenten geven voor alle eigenschappen van verzekeraars een hogere score voor

het belang van die eigenschap dan voor de waardering van die eigenschap. Bij

onmisbaarheid is het verschil het kleinst. De grootste verschillen ziet men bij de

eigenschappen: voordelig, duidelijk en betrouwbaar.



Duidelijkheid over dekking belangrijkste om

na te leven en te verbeteren
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Welke kenmerken zijn belangrijk voor verzekeraars om na te leven? 

Welke kenmerken zouden verzekeraars moeten verbeteren? (%)

De belangrijkste verwachting van consumenten bij verzekeraars, is duidelijkheid over de dekking.

De meeste consumenten vinden het belangrijk dat verzekeraars dit naleven. Dit is ook het meest

genoemde verbeterpunt.



Consumenten geven diverse tips over

duidelijkheid en taalgebruik
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Niet converseren als een 

minister maar als een 

gemiddeld persoon.

Minder 

regeltjes.

Mijn taal spreken 

en schrijven.

Eenduidige voorwaarden 

waardoor verzekeringen 

onderling goed te 

vergelijken zijn.

Eigenlijk het eigen risico of 

bijdrage laten vervallen bij 

vijf jaar geen schade.

Bij de apotheek hoor je pas of iets wel of 

niet in het pakket past. Je hebt daar geen 

keuze in. Er zou een database moeten 

zijn waar je van te voren kan checken. Nu 

moet je het maar aannemen.

Wat moeten verzekeraars verbeteren op het gebied van duidelijkheid en taalgebruik?

Wat moeten verzekeraars verbeteren op het gebied van duidelijkheid en taalgebruik?

Consumenten noemen verschillende tips en wensen. Zoals eenduidige voorwaarden

zodat vergelijken makkelijker is. Als antwoord op de verbetering van de duidelijkheid en

begrijpelijkheid introduceerde de sector in 2016 Verzekeringskaarten. Het effect hiervan

zal de komende jaren pas duidelijk worden.



2. Zekerheid
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Eigen ervaringen meest bepalend voor

gevoel van zekerheid bij verzekeraar
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Wat bepaalt het gevoel van zekerheid bij een verzekeraar? (%)

De eigen ervaringen met de verzekeraar bepaalt het gevoel van zekerheid voor de

meeste consumenten. Daarnaast noemt men relatief vaak een uitgebreide dekking en de

ervaringen van bekenden.



3. Afsluiten/Overstappen
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Consument oriënteert zich zelfstandig en

steeds zelfstandiger op nieuwe verzekering
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Hoe oriënteren consumenten zich voor het afsluiten van een nieuwe verzekering? (%)

Wanneer consumenten zich oriënteren op een nieuwe verzekering doen ze dat vooral

zelfstandig. Ten opzichte van de vorige meting neemt het aantal consumenten toe dat zelf

informatie bij verzekeraars zoekt of vergelijkingssites gebruikt. Het aantal consumenten

dat advies vraagt bij derden neemt af.



Oriëntatie: zelfstandig, op bekende producten

en uitgebreid
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Hoe gaan consumenten te werk voor aanschaf van een verzekering? (%)

In een verdiepende vraag over het oriënteren op verzekeringen komt het beeld van

zelfstandigheid terug. Verder houdt men zich graag bij bekende producten. Consumenten

zoeken veel informatie en nemen er de tijd voor.
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Goede claimafhandeling en advies beste

voorbeelden van klantbelang centraal
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Wat vinden consumenten de beste voorbeelden van het centraal stellen van het klantbelang

door verzekeraars? (%)

Wat vinden consumenten de beste voorbeelden van het klantbelang centraal stellen door

verzekeraars? Het meest gekozen voorbeeld is het snel en goed afhandelen van claims,

gevolgd door het geven van goed en eerlijk advies.
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Ruime meerderheid vertrouwt op goede

claimafwikkeling
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Stelling:  Als ik schade heb geleden, kan ik 

ervan op aan dat de verzekeraar zorgt voor 

een goede afwikkeling van de claim.

70% van de consumenten

vertrouwt er op dat de

verzekeraar zorgt voor een goede

afwikkeling van een claim.



Meerderheid verwacht dat schade is gedekt
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Stelling:  Als ik een claim indien, is de 

kans groot dat de schade is uitgesloten 

op mijn polis.
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57% van de consumenten is het niet

eens met de stelling ‘Als ik een claim

indien, is de kans groot dat de schade

is uitgesloten op mijn polis’. Oftewel:

een meerderheid van de

consumenten verwacht dat de schade

gedekt is.



Beste ervaringen: makkelijker overstappen

en online informatie vinden
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Welke veranderingen hebben consumenten afgelopen jaar ervaren, vergeleken met 

voorgaande jaren? (%) 

De veranderingen die de meeste consumenten hebben ervaren met verzekeraars, zijn

het makkelijker overstappen en het makkelijker vinden van informatie op de website.
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Onderzoeksverantwoording

Het veldwerk is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau GfK in de periode 14 tot en met 27 juni

2016. GfK heeft de antwoorden van 1.009 personen van 18 jaar en ouder verzameld. 70% van

de antwoorden is online verkregen en 30% via een telefonisch interview. De bruto steekproef

bedraagt 2.300 personen, getrokken uit het GfK-consumentenpanel. Dit is een landelijk

representatief panel van ongeveer 95.000 huishoudens die zich bereid hebben verklaard om

regelmatig mee te doen aan verschillende onderzoeken. De bruto steekproef is representatief

opgebouwd naar de combinatie van leeftijd en geslacht, en de kenmerken opleiding en district

(regio). De netto steekproef is gecorrigeerd voor opgetreden non-respons. In dit rapport zijn waar

nodig antwoordcategorieën geclusterd. Bijvoorbeeld ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ vormen

het cluster ‘eens’.
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