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Dit whitepaper is geschreven voor iedereen die werkzaam is binnen de branche van

verzekeraars en intermediairs. En in het bijzonder voor de marketing- en

communicatieprofessionals. De branche is de laatste jaren sterk veranderd.

Marketing en communicatie kan veel invloed uitoefenen op deze veranderingen.

 

In dit whitepaper nemen wij de huidige stand van zaken binnen de branche onder de loep:

l Welke trends & ontwikkelingen zijn er te onderscheiden?

l Hoe staat de marketing & communicatie ervoor in de branche?

l Voor welke uitdagingen staat de branche?

l Wie geven al het goede voorbeeld?

l Welke oplossingen zijn er beschikbaar voor de uitdagingen?

We reiken je met dit document een handvat aan. Een handvat om jezelf klaar te stomen,

om de marketingkansen te benutten die op je pad komen.

Inleiding
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In 2010 had de Nederlander gemiddeld acht verzekeringen met een totale waarde van € 4.090,00.

In Nederland is het verplicht een zorgverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering, indien je een

auto bezit, af te sluiten. Desondanks zijn dit kosten die liever niet worden gemaakt. We kunnen een

hoop andere leuke dingen verzinnen voor dit geld.

Met deze kennis in het achterhoofd is de ontstane commotie in 2009 rond de versnelde aanpassing van de

provisieregeling een logische reactie. De branche van verzekeraars & intermediairs ondervindt hier nog

steeds de gevolgen van en staat daardoor zwaar onder druk. De consument wordt steeds kieskeuriger

en de concurrentie is hard. Daarnaast neemt de wet- en regelgeving toe en drukt de kredietcrisis op

de premies.

De branche staat voor een uitdaging: ‘Hoe kunnen we het huidige imago omzetten naar een positief

imago?’. Het antwoord hierop is een andere manier van werken.

Dit document geeft je inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen de branche en wat er vereist is om

de branche een positieve stimulans te geven.

Verzekeraars & intermediairs, de branche.
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Trends & ontwikkelingen in de branche

Consumenten
De branche heeft het zwaar. De laatste jaren hebben de kranten volgestaan met slecht nieuws waardoor

de consument erg kritisch is geworden ten aanzien van de branche. Daarnaast heeft de economische crisis

en de recente verhoging van de assurantiebelasting naar 21% een grote invloed op de maandelijkse premie,

de dekking en vergoeding. We kunnen daarom drie trends onderscheiden.

 

1. Grotere bescherming van de consument

De overheid gaat zich steeds meer bemoeien met de werkwijze in de branche. Dit resulteert in

strengere wet- en regelgeving en meer toezicht door de overheid. Verzekeraars & intermediairs kunnen

hierdoor steeds minder autonoom bepalen hoe zij te werk gaan. Het toezicht heeft onder andere

betrekking op:

l Deskundigheid & betrouwbaarheid:

intermediairs moeten beschikken over de juiste vergunningen en certificaten waardoor de 

opleidingskosten hiervoor fors stijgen;

l Informatieverstrekking:

de klant moet actief worden geïnformeerd over verlenging of wijziging van zijn verzekering;

l Beloningssysteem:

de wijze van beloning moet vooraf kenbaar en afgestemd worden met de klant.

De gedachte achter het strengere toezicht is dat de markt transparanter moet worden voor de klant.

Dit vraagt om aanpassingen in de bestaande processen. Dit kan op zijn beurt weer ten koste gaan van de

aandacht voor de klant.

2. Slecht imago

Onder andere het DSB debacle staat ons allemaal nog op het netvlies gebrand. Lange tijd hebben de

kranten volgestaan met vele schandalen als het gaat om woekerpolissen. Doordat de uiteindelijke

opbrengst veel lager was dan vooraf werd voorgespiegeld kwamen mensen in de problemen. De hypotheek

kan niet worden afgelost of het aan te kopen pensioen valt (veel) lager uit dan verwacht. Dit heeft er mede

aan bijgedragen dat het vertrouwen in de branche erg is gedaald. De consument bekijkt, vergelijkt en

controleert de branche continu. Het terugbrengen van het vertrouwen in de branche is daarom een

erg belangrijke uitdaging.

In de branche van verzekeraars & intermediairs is de laatste jaren veel veranderd en is nog

steeds volop in beweging. De trends en ontwikkelingen in de branche zijn te verdelen in drie

verschillende categorieën, namelijk consumenten (1), producten (2) en distributie (3).
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3. Provisieregeling

Lange tijd werd de markt van de intermediairs mede gedreven door het beloningssysteem. In tegenstelling

tot vele andere markten was dit systeem niet alleen van toepassing op het topmanagement. Je moest als

intermediair dan sterk in je schoenen staan om je niet te laten verleiden door het geld.

Producten & diensten
De markt van de verzekeringen is constant in ontwikkeling. Deze ontwikkeling is de laatste jaren versneld in

de volle breedte van de branche. Nieuwe producten worden ontwikkeld en oude producten komen sneller

te vervallen. Time to market wordt daarbij steeds belangrijker. De rol van het intermediair, of beter gezegd

de adviseur, wordt daarbij steeds belangrijker.

1. Transparante producten

Nieuwe verzekeringen en daarbij behorende diensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Iedere

verzekeraar is hierbij vrij invulling te geven aan het product. Een verzekering wordt steeds specifieker,

zodat de verzekeraar precies kan bepalen welke schade wel en welke schade niet wordt uitgekeerd.

Dit maakt het voor de consument ook heel duidelijk waar hij zich voor verzekert. Hiermee neemt het

aantal mogelijkheden voor de consument aanzienlijk toe, waardoor het weer moeilijker wordt de

producten met elkaar te vergelijken. Een vergelijkingssite kan hierbij uitkomst bieden, ware het niet dat

zij zich allen op andere factoren focussen, zoals prijs of kenmerken.

2. Verzekeringspakketten

Als gevolg van de complexiteit en verscheidenheid van de producten, bieden verzekeraars steeds vaker

zogenoemde verzekeringspakketten aan. Deze pakketten zijn afgestemd op een bepaalde levensfase of

type gebruiker. Op basis van een kennismakingsgesprek wordt een pakket ‘op maat’ samengesteld.

Verzekeringspakketten brengen meerdere voordelen met zich mee:

l Er is geen overlap aanwezig tussen de verschillende producten;

l Er is sprake van één vast contactpersoon waardoor de binding met de adviseur groter wordt;

l Er is meer ruimte voor vaste kortingen.
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De provisieregeling heeft ook invloed op de relatie

tussen de verzekeraars & intermediairs. Het is

een feit dat er kosten moeten worden bespaard.

Beide partijen vinden dat deze besparingen in het

proces van de ander moeten worden gerealiseerd.

Voor zowel de verzekeraars als het intermediair

geldt dat de focus moet  verschuiven van

provisiebeloning naar adviesbeloning door

de afnemer.



4. Service dominant logic

Een stap die, veel, verder gaat dan actieve prolongatie is de service dominant logic. Bij service dominant

logic draait het niet meer om producten en prijzen, maar om service. De relatie tussen de

verzekeraar/het intermediair en de klant wordt op deze manier zo sterk, dat er van een partnership kan

worden gesproken.

 

De verzekeraar/adviseur wordt een verlengde van de klant: hij adviseert, denkt mee en ondersteunt,

maar verrast de klant ook door een leuke of attente kaart of e-mail te versturen. De emotionele binding

van de klant krijgt een enorm positieve impuls. Wij noemen dit de customer experience.

 

De economische crisis drukt op het budget van de consument. Enerzijds is hij op zoek naar een

verzekering met een lage premie, maar wil anderzijds ook zekerheid in het geval van schade.

3. Actieve prolongatie

Lange tijd was het stilzwijgend verlengen van verzekeringen vanzelfsprekend. De overheid is zich

hiermee gaan bemoeien om de consument te beschermen. Het gevolg hiervan is dat de consument

voortijdig actief geïnformeerd moet worden over het verlengen van het contract. Op het moment dat het

intermediair het actief informeren als ultieme dienst toepast, spreken wij van actieve prolongatie. Lees

hierover meer in het whitepaper ‘Actieve prolongatie’ van SparklingCRM.

De actieve prolongatie beschermt de consument, maar zorgt tegelijkertijd voor prachtige kansen voor het

intermediair. Het intermediair moet meer en meer de rol van adviseur aannemen door het actief herzien

van het huidige verzekeringspakket. Indien er voor dezelfde wensen een beter pakket is samen te stellen

voor de klant, stelt de adviseur dit voor. Op deze manier heeft de consument, voor een kleine vergoeding

(abonnement), altijd het beste aanbod. Dit draagt eraan bij dat de kwaliteit en de prijs van de producten

goed blijft.
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Distributie
De manier waarop de consument een verzekering af kan sluiten is met de komst van het Internet en het

continue aanbod van informatie veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden.

1. Teruglopend aantal adviseurs

De branche is aan het professionaliseren en rationaliseren. De huidige processen worden herzien door de

aanwezigheid van nieuwe mogelijkheden, maar ook als een reactie op de markt. Als gevolg hiervan loopt,

naar verwachting, het aantal adviseurs terug van 10.000 in 2010 naar 3.500/4.000 in 2014/2015.

2. Toenemende rol ICT

Samenwerkingen tussen adviseurs, verzekeraars en andere bedrijven worden steeds vaker gerealiseerd.

Elke organisatie maakt gebruik van andere (backoffice) systemen. Om de samenwerking in de keten tot

een succes te maken is integratie van deze systemen vereist. Daarnaast wordt ook het online zaken doen

steeds belangrijker.

Ketenintegratie heeft tot doel het distributiekanaal van de adviseur te versterken en de kosten voor

administratieve verwerking te verlagen. De ketenintegratie heeft een positieve invloed op

rekenen/offreren, aanvragen/afsluiten, muteren, schade melden, etc. Alle operationele zaken in beide

richtingen hebben profijt van de integratie.

ICT helpt om het proces efficiënt in te richten zodat gegevens automatisch worden uitgewisseld.
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Marketing & Communicatie in de branche

1. Actieve marketing door Event driven marketing
De branche werd lange tijd gekenmerkt door volgend gedrag. Dit is deels te verklaren door de cultuur in

de branche. Actief werven was lange tijd niet noodzakelijk, omdat de consument zelf de weg naar de

adviseur wist te vinden. Daarnaast komen adviseurs steeds meer tot het inzicht dat marketing niet

alleen geld kost, maar ook geld oplevert. Met die insteek is een lichte verandering waar te nemen in de

markt, waarbij enkele organisaties, zoals OHRA, de Witte en Academica, al het goede voorbeeld geven.

 

Hierbij wordt in veel gevallen event driven marketing gebruikt. ‘De commerciële en communicatieve

activiteiten zijn op relevante gesignaleerde veranderingen in de individuele behoefte van de klant

gericht’ (Egbert Jan van Bel, 2006).

 

2. Merkbetrokkenheid wordt belangrijker
De branche staat voor een uitdaging met betrekking tot het vergroten van de merkbetrokkenheid. Door

de veranderingen in het aanbod (het verzekeringspakket) is er sprake van een lagere betrokkenheid bij

de verzekeraar en hogere bij de adviseur.

 

3. Mobiele marketing wordt belangrijker
Het onderzoek van Verzekeringvergelijk.nl toont aan dat slechts een kwart van de verzekeraars,

aangesloten bij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, een mobiele website beschikbaar heeft voor een

smartphone of tablet. Een onderzoek van VODW en MarketResponse toont echter aan dat 12% van de

consumenten zorgverzekeringen via de smartphone met elkaar vergelijkt. Dit is nog maar het

begin van mobiele marketing in de branche.

 

4. Geïntegreerde  marketing & communicatie
De branche wordt zich steeds meer bewust van de toegevoegde waarde van een goed marketing en

communicatieprogramma. Er ontstaat daarom een steeds grotere behoefte aan een geïntegreerd en

geautomatiseerd marketingprogramma. Wij noemen dit ook wel integrated marketing. De ervaring van

de klant staat centraal. Bij integrated marketing zijn alle communicatiekanalen met elkaar geïntegreerd.

De klant kan altijd met elk kanaal naar wens de dialoog starten of voortzetten.

Een event driven marketing programma biedt goede mogelijkheden voor de inzet van

integrated marketing.

De laatste jaren krijgt marketing steeds meer aandacht in de branche. Terwijl de

verzekeraars al lange tijd het belang en het nut van marketing inzien, groeit dit besef

ook bij de adviseurs. Welke trends en ontwikkelingen kunnen we verwachten?
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Uitdagingen voor de toekomst

In de branche moeten partijen aan het werk om de trends en ontwikkelingen bij te

houden en vervolgens eigen te maken. De trends en ontwikkelingen in zowel de branche

als ook op het gebied van marketing en communicatie zijn terug te brengen naar vijf

centrale business issues.

1. Customer Experience
Hoe kan customer experience als uitgangspunt en doel dienen?

Om de klantervaring zowel als uitgangspunt als doel te kunnen stellen is data over en interactie met de

klant noodzakelijk. Het verzamelen van data moet een vaste plek op de agenda krijgen. Het centraal

stellen van de customer experience heeft een positieve invloed op het imago van de branche en de

relatie met de klant.

2. Datakwaliteit
Hoe kan de kwaliteit van de data verhoogd en gewaarborgd worden?

Kwaliteit van de data is van doorslaggevend belang voor het succes van de marketingcampagne. Pas als de

kwaliteit van de data op orde is, kan er actief worden gecommuniceerd met de doelgroep. Deze data kan

als input dienen voor een event driven marketing programma.

3. Integratie Marketing & ICT
Hoe worden ICT en marketing met elkaar geïntegreerd?

Door communicatie- en responssystemen met elkaar te laten communiceren, kunnen marketingcampagnes

worden geautomatiseerd. Het effect van een campagne wordt op deze manier groter, doordat de

boodschap en het kanaal worden afgestemd op de wensen van de klant. Wij noemen dit integrated

marketing. De ervaring van de klant staat centraal, ongeacht het kanaal.

4. Ketenintegratie
Hoe wordt de samenwerking vormgegeven tussen klant, adviseur en verzekeraar? Hoe wordt de gehele

keten met elkaar geïntegreerd?

Samenwerkingen komen de dienstverlening vaak ten goede. In de branche van de verzekeraars & adviseurs

kan een totaalpakket aan diensten worden geboden. Op deze manier wordt de klantervaring verbeterd en

de afhankelijkheid vergroot. Tevens resulteert ketenintegratie in grote efficiency voordelen.

5. Wet- en regelgeving
Hoe gaan we om met de wettelijke beperkingen? Hoe richten wij onze interne processen zo optimaal

mogelijk in?

Een eerste stap in het terugwinnen van het vertrouwen van de consument is door te opereren volgens de

wet- en regelgeving. Als het aankomt op de informatievoorziening en betrouwbaarheid kan de markt nog

veel terrein winnen door actief en transparant te communiceren met haar doelgroep.
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Best practices

OHRA heeft een andere visie ontwikkeld op hun dienstverlening. De focus van OHRA

is van producten en prijzen verschoven naar service an sich. OHRA wil een relatie

met de klant opbouwen die zo stevig is, dat er eigenlijk gesproken kan worden van

een partnership. Dit wordt ook wel service dominant logic genoemd.

Vanuit deze visie focust OHRA op retentie van klanten. OHRA gaat verder dan

het afhandelen van de schademelding door te kijken naar de oorzaak en

preventiemaatregelen aan te dragen. De klant voelt zich echt geholpen en het

aantal schademeldingen voor OHRA neemt op de lange termijn af.

Elke branche wordt gekenmerkt door trendsetters: bedrijven die een andere

werkwijze hanteren en daardoor een concurrentievoordeel behalen. Zij dienen

als voorbeeld voor velen.

Delta Lloyd heeft het CRM-systeem centraal gesteld in een nieuwe visie op

samenwerking tussen bedrijven. Het resultaat hiervan is CASA: Customer

Agreed Service Arrangement. CASA gaat uit van het service arrangement

(het eerder genoemde abonnement) en welke invulling hieraan kan

worden gegeven.

Een voorbeeld van de CASA gedachte is een autobezitter die na gemiddeld

vier jaar z’n auto vervangt. De informatie over wanneer de autoverzekering

is afgesloten is bekend en wordt vanuit de CASA gedachte gebruikt.

De klant wordt actief geïnformeerd over soortgelijke auto’s om hem te

helpen bij de aanschaf van een nieuwe auto.

Door de positieve ervaring van de klant is men eerder bereid om data over

z’n situatie beschikbaar te stellen in de hoop geholpen te worden of (gratis)

extra service te ontvangen.
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De Witte weet de wet- en regelgeving en customer experience op de juiste manier te

verbinden. Klanten zijn zich door de geïnformeerde verlenging er meer bewust van

wanneer hun verzekering afloopt. De Witte past actieve prolongatie toe en gaat

indien nodig op zoek naar een eventuele andere aanbieder en hanteert daarbij het

principe ‘het voordeel van de twijfel’.

 

Het kan gebeuren dat een klant, vlak na een overstap, een beroep moet doen op de

verzekering. In tegenstelling tot de vorige verzekering, wordt de schade niet gedekt.

In dit geval gaat de Witte toch, binnen een begrensde periode, dekking verlenen.

De Witte weet op deze manier de relatie en de emotionele binding met de klant te

versterken.

Interpolis stelt met de komst van deoplossingvan.nl customer experience en de

integratie van Marketing & ICT centraal. Deoplossingvan.nl is een community door

Nederlanders voor Nederlanders. Een community waarbij men elkaar helpt met

praktische oplossingen, ideeën en inzichten. Voor de (potentiële) klant van Interpolis

is het een plek om gehoord te worden. Voor Interpolis

is het een plek om potentiële klanten te vinden en de ervaring van huidige klanten te

verbeteren.

 

Met behulp van het forum weet Interpolis de (potentiële) klant centraal te zetten en

de klantbinding een positieve stimulans te geven. Deoplossingvan.nl versterkt de

bedrijfsfilosofie van Interpolis, namelijk ‘Alles verzekeren, is geen oplossing’.
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Stuk voor stuk maken bovengenoemde best practices duidelijk hoe de branche de toekomst tegemoet kan

gaan. In veel gevallen is een aanpassing in de huidige manier van werken, met ondersteuning van bepaalde

systemen, al een heel grote stap in de juiste richting.



Oplossingen voor de toekomst

Systemen
Een CRM-systeem faciliteert een goede relatie tussen de klant, partner en de organisatie.

Een goed CRM-systeem is tegenwoordig dan ook meer dan een kaartenbak. Het biedt ook

inzicht in projecten, de financiële administratie en processen. Een volledige, actuele en

kwalitatieve database is eenvereiste voor succesvolle marketing en het automatiseren van

campagnes.

 

Customer experience
Integrated marketing, oftewel het integreren van systemen en het automatiseren van

(standaard) marketingcampagnes, is een noodzakelijk goed voor de customer experience.

Een CRM-systeem kan worden voorzien van triggers en levert zodoende input voor de

(verplichte) communicatie met de klant. Het aflopen van een verzekering, een verjaardag of

de aanvraag van een informatiepakket, op alle triggers wordt automatisch actie

ondernomen. Wij noemen dit het event driven marketing programma.

Op deze manier mis je nooit een kans om het imago te verbeteren en zodoende de relatie

te versterken.

Ketenintegratie
Samenwerken leidt in veel gevallen tot een verbetering van de dienstverlening.  Een goed

CRM-systeem is in staat deze samenwerking te faciliteren, doordat het zowel back- als

frontoffice gericht is. Doordat iedereen met hetzelfde systeem werkt, wordt een

efficiencyslag behaald.

De branche is volop in beweging en de consument vormt steeds meer het centrale

middelpunt. Het is noodzakelijk mee te gaan met deze beweging om de toekomst van de

organisatie veilig te kunnen stellen. De oplossingen voor de uitdagingen zijn te verdelen

in drie categorieën systemen (1), techniek (2) en inkoop (3).
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Inkoop
In sommige gevallen volstaat de eigen data of het klantenbestand niet en is externe

verrijking of controle noodzakelijk. Het inkopen dan wel verrijken van adressen biedt

hiervoor goede mogelijkheden. Op deze manier kan de kwaliteit van de data weer

worden gewaarborgd. CDDN is één van de partijen in Nederland waar dit kan

worden gerealiseerd.

 

Het is duidelijk dat voor elke uitdaging meerdere oplossingen beschikbaar zijn.

Oplossingen met andere functionaliteiten, mogelijkheden en financiële

consequenties. Er is geen standaard antwoord beschikbaar welke oplossing de beste

oplossing is. Dit is geheel afhankelijk van de wensen, behoeften en mogelijkheden

van de organisatie.
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Automatisering & Webservices
Indien de aanschaf van een CRM-systeem buiten de mogelijkheden of financiële

middelen ligt van een organisatie, bieden automatisering en systeemkoppelingen

voor verzekeraars & intermediairs goede alternatieven. Zowel voor de datakwaliteit

als de integratie van marketing & ICT en de ketenintegratie.

Datakwaliteit
Datakwaliteit moet een vaste plek op de agenda hebben. Door processen te

automatiseren, waarbij continu de kwaliteit van de data wordt getoetst en geüpdate,

kan deze kwaliteit worden gewaarborgd. Hierbij kun je denken aan het inrichten van

een bounceproces voor e-mailmarketing of dataverrijkingscampagnes ten behoeve

van een event driven marketing programma.

Integratie marketing & ICT
Vaak kunnen verschillende communicatie- en responssystemen door middel van

webservices aan elkaar worden gekoppeld, om zodoende de campagnes te kunnen

automatiseren. Een database achter de verschillende systemen monitort de

communicatie en vangt de respons op. Een extra koppeling met het CRM-systeem

maakt het mogelijk de data te updaten.

Ketenintegratie
De verschillende systemen van de partijen in de keten worden gekoppeld, zodat de

informatie vanaf verschillende locaties kan worden benaderd.



l Event Driven Marketing (2e druk, 2006) door E.J. (Egbert Jan) van Bel

l Kloteklanten (2e druk, 2013) door E.J. (Egbert Jan) van Bel

l Customer Relationship Management (2009) door E. (Ed) Peelen

l CRM in de praktijk (2010) door S. (Sjors) van Leeuwen

l Cross Channel Excellence (1e druk, 2012) door M. (Mike) Hoogveld

l Whitepaper ‘Actieve prolongatie’ door SparklingCRM

Aanvullende literatuur

Indien je je verder wilt verdiepen in Event Driven Marketing, Customer Relationship

Management of Integrated marketing, raden wij je onderstaande literatuur aan.
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SparklingCRM heeft diverse whitepapers beschikbaar over klantgericht ondernemen.

Download ze op www.sparklingcrm.nl/whitepapers/

www.sparklingcrm.nl/whitepapers/


Marketing ICT. Het is een vak apart. ICT gaat een steeds dominantere

rol spelen binnen marketing.  4DMS heeft alle diensten en kennis in

huis om geïntegreerde marketingcampagnes uit te voeren. Ongeacht

of jij jouw klant offline, online of mobiel wilt benaderen. 4DMS heeft

de technieken in huis om jouw marketingcampagne geïntegreerd  te

maken. Met grote aandacht voor data.

Het implementeren van een integrated marketing beleid vergt kennis,

geduld en discipline. Wij geloven dat integrated marketing voor elke

organisatie niet alleen mogelijk, maar een must is. Een goede

implementatie van het beleid geeft jou als marketeer, en zelfs de

gehele marketing- en communicatieafdeling, weer vrije handen voor

inhoudelijke in plaats van operationele zaken.

Voor advies, vragen of meer informatie kun je vrijblijvend contact

opnemen met Gabriël Koops.

Adres  Lorentzlaan 3 - 5, 3401 MX IJsselstein

Telefoon         +31 30 850 18 00

Mobiel             +31 65 206 66 01

E-mail              G.Koops@4dms.nl            

Website          www.4dms.nl
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