Klantgericht verdienmodel door
duurzaam ondernemen
Inleiding
Duurzaam ondernemen is geen vraag meer, maar dagelijkse praktijk. In alles wat we doen is
duurzaamheid een voorwaarde. Voor het intermediair behoort duurzaam ondernemen bij het
primaire proces, zeker bij ondernemen vanuit klantbelang. Duurzaamheid dient iedere
belanghebbende.
Bedrijven in de financiële sector liggen de laatste jaren behoorlijk onder het vergrootglas. Zowel
vanuit de branche als vanuit de overheid als vanuit de klanten wordt er sterk gelet op het imago en
de prestatie die wordt geleverd. Intermediairs ervaren dit dagelijks. Daarbij is het voor een
intermediair een grote uitdaging om alle bewegende panelen en eisen vanuit de overheid,
verzekeraars en klanten te organiseren om het gewenste rendement te draaien.
Vanuit deze situatie is duurzaam ondernemen tegenwoordig een thema voor het intermediair om
mee te nemen in de dagelijkse manier van bedrijfsvoering. Ten eerste omdat het inmiddels de
normaalste zaak van de wereld is. Er wordt actief (zowel intern als extern) aanspraak gemaakt op
enige vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dus wordt het automatisch een
onderwerp in de bedrijfsstrategie. Ten tweede omdat het bijdraagt aan je onderscheidend vermogen
en het imago dat je op de markt wilt uitstralen. Ten derde, de branche heeft duurzaam ondernemen
omarmd als thema, waarin algemene uitgangspunten rond transparantie, zorgplicht, e.d. een plaats
wordt gegeven. En ten vierde, het draagt positief bij aan het bedrijfsresultaat! Er is een
verdienmodel.
Duurzaam ondernemen krijgt vooral aandacht om het imago van de branche te stimuleren en
aantoonbaar haar toegevoegde waarde voor de maatschappij uit te dragen. De uitdaging is dan
vervolgens om vanuit dit branche streven uw eigen rendement verder te ontwikkelen en verbeteren.
Duurzaam ondernemen vergt investeringen, maar hoe zorgt u ervoor dat het ook daadwerkelijk een
concrete bijdrage levert aan de eigen onderneming? Duurzaam ondernemen vanuit de context van
klantgericht werken biedt enorme kansen op concrete resultaten. In dit artikel wordt u uitgelegd hoe
duurzaam ondernemen loont door klantgerichtheid consequent in de processen in te voeren. Het
belang van de klant draagt in sterke mate bij aan uw belang!
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Wat bedoelen we met duurzaam ondernemen?
Als we op zoek gaan naar de definitie van duurzaam ondernemen, dan vinden we de volgende
betekenis op www.duurzaam-ondernemen.nl:

Als we dan nog verder kijken en de bron “MVO Nederland” erop naslaan (tevens via website
www.duurzaam-ondernemen.nl), dan resulteert dit in het volgende:

Als we deze definities kort beschouwen, dan zie we dat het vooral gaat om waarde toevoegen,
transparantie en verantwoording. Dit zijn aspecten die in het kader van klantgericht ondernemen
prima passen, mits het toevoegen van waarde zowel voor de klant als de eigen onderneming van
toepassing is. Hierin moet een goede balans zitten, of zoals de definitie aangeeft een zorgvuldige
balans.

De uitdaging die we als onderneming hebben is, hoe zorg ik ervoor dat ik op een effectieve en
efficiënte wijze invulling kan geven aan de genoemde aspecten. Op de eerder genoemde website
staan hiervoor een aantal aanknopingspunten:
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Deze aanknopingspunten tonen de complexiteit van de uitdaging al direct aan. Het moet onderdeel
zijn van uw totale bedrijfsvoering ten dienste van de drie P’s: People, Planet en Profit. Bovendien is,
om de toegevoegde waarde voor uw eigen onderneming te waarborgen, een transformatie naar een
klantgerichte werkwijze essentieel. De klant is uiteindelijk degene die zal aangeven hoe u “scoort” op
duurzaam ondernemen. De klant staat vreemd genoeg niet expliciet vermeld in bovenstaande
citaten, maar is wat ons betreft de belangrijkste belanghebbende.
De drie P’s beschouwen wij voor de verzekeringsbranche als volgt:
o People, het gaat om mensen, en dus
 Klanten: waarde van en voor klanten is primair van belang om als
onderneming bestaansrecht te hebben;
 Medewerkers: waarde van en voor klanten wordt in grote mate bepaald
door de klantgerichtheid van uw medewerkers;
 Overige belanghebbenden: deze groep gaat toegevoegde waarde ervaren als
de klanten en medewerkers daarin geslaagd zijn;
o Planet, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelt de branche
een beter imago dat past bij de verwachtingen;
o Profit, iedereen wordt er uiteindelijk beter van; zodra de klant ervaart dat hij er
belang bij heeft zich te binden aan uw organisatie, dan zal hij ook investeren in uw
organisatie waardoor alle belanghebbenden elkaars toegevoegde waarde gaan
versterken.
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Visie op duurzaam ondernemen
Ondernemingsvisie
Alvorens uw onderneming in een duurzaam ondernemen traject te storten, is van belang een
duidelijke visie te hanteren. Die visie kunt u vervolgens gebruiken om een transitie in uw organisatie
te realiseren. U heeft die visie nodig om uw keuzes te valideren, uw medewerkers aan te sturen, uw
klanten erbij te betrekken, uw processen en systemen aan te passen, e.d.
Onze visie is gebaseerd op klantgericht ondernemen. Met andere woorden, we hechten belang aan
de toegevoegde waarde voor klanten,
waardoor ons eigen resultaat ook
5 essentials
verbetert. In een ander artikel hebben we
de “5 essentials voor klantgerichte
Visie: Hoe wil je in de markt bekend staan, welke positie
efficiency in de ATP branche” uitgewerkt.
neem je in, welke ontwikkelingen zie je en hoe wil je
Deze 5 essentials (zie kader) zijn ons
daarop inspelen?
uitgangspunt voor de visie op duurzaam
ondernemen.

Traditioneel is de verzekeringsbranche
gericht op het sluiten van verzekeringen.
Alle processen en systemen zijn van
oudsher hierop ingericht, zo ook de KPI’s
en de manier van werken. Het eindpunt is
altijd/meestal een nieuwe of
geprolongeerde verzekeringspolis. De
nodige variatie is te vinden in de
verschillende productvormen en
specificaties en tegenwoordig ook in
dienstenpakketten of abonnementen. Het
écht ondernemen vanuit de klantbehoefte
blijft nog steeds beperkt.

Ondernemerschap: Klantgericht denken, van buiten
naar binnen, vraagt ondernemerschap, durf om buiten
de kaders te kijken, initiatief en creativiteit. Versterk
elkaar ten gunste van de klant door samen te werken
binnen de keten.
Transparantie & eenvoud: Duidelijk aanbod, minder
variatie en een steeds beter fit door meer klantkennis.
Eenvoud maakt meer efficiency mogelijk, waardoor
ruimte komt voor waardevol klantcontact.

Bereikbaarheid & gemak: Goede bereikbaarheid via alle
voor de doelgroep relevante kanalen, waarbij de self
service mogelijkheden uitblinken in duidelijkheid en
eenvoud. Standaardisering waar mogelijk, maatwerk
waar nodig!
Validatie: ‘Digitale zekerheid’ bieden door
betrouwbaarheid te waarborgen - ook wanneer zaken
online worden afgehandeld - en door procesbewaking,
opvolging en archivering van begin tot eind.
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Comfortzone

Mate van passend verzekerd zijn

Het intermediair van de (nabije) toekomst heeft wat ons betreft de klantbehoefte daadwerkelijk
centraal gesteld en is gericht op de comfortzone van de klant. Op ieder moment in de tijd is er een
perfecte match tussen de situatie van de klant en het passend verzekeren hierbij. “Passend
verzekeren” wil zeggen, dat afhankelijk van de actuele situatie van de klant het geschikte (passende)
pakket van verzekeringen én preventieve maatregelen is geregeld, plus dat er geanticipeerd kan
worden op de veranderingen die kunnen optreden. Zie onderstaande figuur.

Aanvang van de
Relatie

Andere auto

Wettelijke Prolongatiecheck
Wijziging

Tijd

Veranderingen die optreden, kunnen er toe leiden dat de klant uit zijn comfortzone gaat en dus
aandacht nodig heeft om weer in zijn comfortzone terug te keren. Het is dus van belang om die
veranderingen en de impact ervan (pro)actief te gebruiken om de klant hiermee te helpen. Zolang
een klant nog in het groene deel zit, is er sprake van passend verzekerd zijn, maar in het oranje deel
is het van belang met de klant in contact te komen om maatregelen voor te bereiden. Het rode
gedeelte spreekt voor zich, er was al actie nodig geweest.
Hoe kunnen we de comfortzone actief gebruiken? Hiervoor moeten we ons verdiepen in:
- het relatieprofiel van de klant: relevante gegevens van de klant omtrent eigenschappen en
behoeften, zoals o.a. de objectieve risico’s van de klant
- het risicoprofiel van de klant: hoe kijkt de klant aan tegen risico’s en verzekeren
- het event profiel van de klant: welke (mogelijke en/of waarschijnlijke) “events” zijn aan de
orde voor de klant
Hoe beter we deze zaken op orde hebben, des te beter we in staat zijn om de klant in zijn
comfortzone te houden en dus passend te verzekeren.
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Klantgerichte advisering t.b.v. de comfortzone
Gedurende de levenscyclus van een klant zijn vele momenten waarop de comfortzone van een klant
wordt beïnvloed. Die momenten van verandering zijn samen te vatten in de volgende punten:
1. Wet en regelgeving: de wet en regelgeving is voortdurend in beweging waardoor continu
veranderingen kunnen optreden die van invloed zijn op de afspraken die een intermediair
kan maken met haar klanten.
2. Objectieve risico’s: in deze categorie zijn alle gangbare te verzekeren objecten opgenomen
welke objectief zijn aan te wijzen bij iedere klant.
3. Risico perceptie (subjectief): deze categorie gaat over de houding van een klant ten opzichte
van de risico’s die de klant kan en/of wil lopen; deze categorie is klant specifiek en dus
volledig afhankelijk van de situatie van de klant.
4. Schade: de individuele schademeldingen zijn vaak aanleiding om de comfortzone aan te
tasten.
5. Premiestelling en verzekeringsvoorwaarden: de voorwaarden van een verzekering en de
daarbij behorende premie kan van invloed zijn op de comfortzone.
6. Premiebetaling: de betaling en de afspraken daaromtrent zijn van invloed op de
comfortzone.
7. Nieuwe verzekeringsoplossingen: door productontwikkeling binnen de branche ontstaan
nieuwe verzekeringen die van toepassing zijn voor een klant.
8. Nieuwe preventieve oplossingen: door productontwikkelingen op de markt kunnen
preventieve oplossingen ontstaan die een verzekering kunnen vervangen.
Door deze aspecten continu te matchen met relatie-, risico- en eventprofielen van een klant, bent u
in staat (pro)actief te anticiperen richting de klant. We spreken van klantgerichte advisering, zoals in
onderstaande figuur is uitgebeeld.
Wet- en
regelgeving
Klantgerichte advisering

Klantkenmerken
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Risico’s

Draagkracht
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Wensen

(objectief)

(subjectief)
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verzekeren
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Het idee hierachter is dat u als intermediair in staat bent om een voor de klant passend pakket aan
verzekeringen en risico beheersende producten en diensten aan te bieden. Passend, omdat het
aansluit op de specifieke klantsituatie. U bereikt hiermee dat de klant in zijn comfortzone blijft,
omdat u op de juiste momenten de juiste actie daarvoor onderneemt.

Wat is de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen?
De visie in ogenschouw nemend, betekent dit dat klantgericht ondernemen een belangrijke zo niet
onmisbare bijdrage levert aan de ambities van duurzaam ondernemen. Het belang van de klant is
namelijk prominent aanwezig. U:
- levert toegevoegde waarde doordat u exact inspeelt op de behoefte van de klant met een
passend aanbod
- u bent transparant, want u geeft alle opties weer waar een klant mee verder kan en waar hij
uit kan kiezen
- u kunt zich verantwoorden, want alle afwegingen en veranderingen zijn geborgd.
De toegevoegde waarde op langere termijn, en daarmee zeker duurzaam, is dat de klant de
ontvangen toegevoegde waarde steeds meer gaat terugbetalen omdat hij het belang ervaart van de
ontstane relatie. De klant zal zich ook gaan inzetten voor u als intermediair door steeds meer van zijn
belang bij uw belang te voegen. De band wordt inniger en vormt een stimulans naar elkaar.
In onderstaande figuur geven we dit weer:

• Comfortzone
• Tweezijdige stimulans
• Informatie delen

• Waardevol
• Verhogen
dienstdichtheid
• Verhogen omzet
• Verhogen rendement
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Pro actief
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Het startpunt is de klant en het bepalen van de comfortzone van die klant. De comfortzone wordt
uitgewerkt in het relatie-, risico- en eventprofiel van de klant. De informatie hierover wordt met
elkaar gedeeld, zodat u als aanbieder een passende set aan producten en diensten kan bieden.
De profielen en de ingeregelde business rules (vrij vertaald: de manier cq. de werkwijze, handmatig
en geautomatiseerd, zoals u wilt omgaan met de veranderingen in relatie tot de opgebouwde
profielen) leveren de events en sturen de communicatie die u richting de klant wilt en/of moet
organiseren. De communicatie wordt tevens afgestemd op de profielen en voorkeuren van de klant
en wordt daarmee klantspecifiek. Idealiter bent u de klant al voor, zodat de klant echt de positieve
waarde voelt van de relatie met u.
De communicatie met uw klant leidt tot transacties die steeds meer waarde aan de klant en aan uw
organisatie toevoegt. De communicatie en transacties verrijken ook uw relatie met de klant en de
kennis over de klant. Op een gegeven moment ontstaat het wederzijds belang om de waardevolle
relatie verder uit te bouwen. En niet alleen op verzekeringsproducten, maar ook op aanpalende en
complementaire producten en diensten.
Visie op waardevolle lange termijn relaties in optima forma, en dus duurzaam.

De betekenis voor het intermediair
Indien u duurzaam ondernemen vanuit
een klantgerichte houding in uw
bedrijfsvoering wilt opnemen, dan moet u
zich wel realiseren dat uw rol als
intermediair anders wordt. U wordt een
financieel coach, doordat u zich volledig
richt op het passende pakket van
verzekeringen en diensten. U wordt, nog
meer dan nu, de adviseur om de klant
naast verzekeringen allerlei preventieve
diensten te bieden, al dan niet via een
partner onderneming.
Deze transitie naar duurzaamheid vraagt
duidelijk beleid naar die visie toe, zodat
uw werkwijze, uw medewerkers, uw
processen en uw systemen mee
ontwikkelen naar deze nieuwe rol.
De transitie hoeft niet van vandaag op
morgen, dat is ook niet realistisch. Het is
een geleidelijk proces naar duurzaamheid,
maar wel doelbewust ingezet. U kunt uw
huidige dienstverlening stap voor stap
ombuigen naar een duurzame vorm.
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Intermediair MultiSafe heeft haar klanten bestand
volledig overgezet naar een abonnementsafspraak. De
gemiddelde opbrengst van een klant voor deze transitie
was € 103,-- per jaar per klant en is gegroeid naar €
335,-- per jaar per klant.
MultiSafe heeft dit kunnen doen door haar klanten voor
al haar verzekeringen (zowel de eigen als door die van
andere over te nemen) een pakketkorting te geven
waardoor de totale premie plus abonnementsbedrag
lager uitkwam dan de oorspronkelijke situatie.
MultiSafe heeft haar klant een financieel voordeel
kunnen bieden op een verzekeringspakket dat de klant
wilde, en heeft nu een groter belang van en voor de
klant. Daarnaast biedt MultiSafe meer dienstverlening
voor haar klanten met hetzelfde aantal FTE’s.
De klantportefeuille is ook verder geoptimaliseerd,
want die klanten die hierin mee wilden zijn aan boord
gebleven. De klanten die in verhouding nadelig voor het
rendement waren zijn vertrokken.

(i.s.m. Verne – The Finance Factory)

Randvoorwaarden
De transitie kan alleen slagen indien u er vol voor gaat en alle consequenties daaruit ook invult op
een voor u passende manier. Een belangrijke voorwaarde is, dat u het in dit artikel beschreven model
als basis neemt en invult voor uw organisatie.
Vanuit die visie kunt u vervolgens de bouwstenen gaan plaatsen en ontwikkelen. In onderstaande
figuur tonen we deze bouwstenen, als een samenhangend geheel.

Vergelijken & Matchen

Abonnement met

prijzen, producten en

servicecomponenten en

klant-/risicoprofielen

servicelevels

Datakwaliteit
Klant-/Risicoprofiel
Comfortzone

Business Rules

Gebeurtenissen

Assortimentsbeleid

Ervaringen

De basis om duurzaam te ondernemen, zoals in dit artikel beschreven, bestaat uit goed op elkaar
afgestemde bouwstenen:
- De datakwaliteit moet op orde zijn. Het klant- en risicoprofiel moet opgebouwd kunnen
worden, zodat de comfortzone van een klant vast te stellen is. Een CRM systeem biedt
hiervoor uitstekende mogelijkheden.
-

Een systeem om events (individueel en collectief) te organiseren, ondersteund door uw
business rules en het vastleggen van klantervaringen en –responses is tevens onmisbaar. U
wilt dit zoveel mogelijk geautomatiseerd kunnen doen, omdat duurzaam ondernemen
anders niet effectief en efficiënt kan plaatsvinden.

-

U heeft systeem componenten nodig die continu kijken naar veranderingen en de impact
daarvan. Componenten die continu kunnen matchen hoe klant- en risicoprofielen passen bij
uw aanbod en v.v. Componenten die ervoor zorgen dat de individuele en/of collectieve
events geïnitieerd worden.
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-

Uw assortimentsbeleid moet een zorgvuldig gekozen palet van verzekeringsproducten en
andere risico beheersende producten en
diensten zijn. Het assortiment moet
MultiSafe heeft aangetoond dat haar
enerzijds vergelijkbaarheid ondersteunen,
transitie naar een abonnementsvorm
maar moet ook inspelen op de klant- en
risicoprofielen van uw (toekomstige)
toegevoegde waarde voor de klant en
klantenkring.
MultiSafe zelf heeft opgeleverd. Een goede
Uw aanbod moet bestaan uit
abonnementsvormen met service
componenten en servicelevels. Dat biedt
u de kans om klantspecifiek te variëren en
de klant een passend aanbod te doen. Een
voorbeeld van een service component
betreft actief prolongeren (in ons artikel
“Actieve Prolongatie” wordt dit concept
uitgelegd).

stap om dit succes duurzaam te maken, is
het implementeren van het concept van
Actief Prolongeren.
De zorgplicht stelt dat bij prolongatie
aantoonbaar polis vergelijkingen worden
gedaan. Als je dat handmatig doet, dan is
dat behoorlijk arbeidsintensief.
Geautomatiseerde actieve prolongatie zorgt
voor een enorme efficiency verbetering en
kostenbesparing.

Na een eigen geformuleerde visie voor duurzaam
ondernemen en het daaruit gedefinieerde
fundament van bouwstenen, zal uw onderneming
hierop ingericht moeten worden. Uw processen
zullen een andere dynamiek krijgen, uw processen
zullen ook veranderen, uw werkwijze en
procedures worden aangepast en uw
medewerkers moeten in deze nieuwe werkwijze
groeien. Een duidelijke visie en heldere
bouwstenen helpen u bij deze transitie, omdat u
daarmee altijd het toekomstbeeld scherp houdt.

Als we uitgaan van gemiddeld 2 polissen per
klant op een klantenbestand van 5000
klanten, dan zou een handmatige actieve
prolongatie ca. 10.000 x 1,5 uur werk per
jaar vergen. We gaan er dan ook vanuit dat
het vergelijken en afhandelen van 1 polis
gemiddeld 1,5 uur vergt. Stel dat een
medewerker 1600 productieve uren op
jaarbasis kan maken, dan betekent dit dat er
ruim 9 FTE nodig zijn voor handmatige
actieve prolongatie.

Conclusies & adviezen

In geval van een geautomatiseerde actieve
prolongatie zal de benodigde tijd per polis
gemiddeld 5 minuten zijn. Dat betekent inzet
van minder dan 1 FTE. Een forse besparing!

-

Duurzaam ondernemen loont! Door een echt
klantgerichte werkwijze als speerpunt te nemen in
uw invulling van duurzaam ondernemen, wordt
duurzaam ondernemen geen maatschappelijk
gewenst fenomeen, maar wordt het
daadwerkelijk een profijtelijke manier van
werken. Een manier van bedrijfsvoeren die
modern is, en past in de tijd dat klanten steeds
mondiger worden. U heeft hiermee het
onderscheidend vermogen weer in handen.

Daarbij krijgt de klant daadwerkelijk
toegevoegde waarde uit het abonnement
omdat de beste polis uit de bus komt. Het
abonnement rendeert dus direct voor een
klant. Voor het intermediair is het resultaat
minder royementen en dus retentie.

Eindelijk een concrete aanpak met oplossingen
zoals u het altijd al gewild heeft!
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