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Waarom dit initiatief? 
Focus op kwaliteit in de verzekeringssector 
 
Kwaliteit beter zichtbaar maken 
Het Nederlandse verzekeringswezen vormt één van de solide pijlers van de Nederlandse 
samenleving. Een bedrijfstak waar veel deskundige en gemotiveerde mensen werken. De laatste 
jaren kwam de branche echter veelal negatief in het nieuws. Het is hoog tijd om de kwaliteit die 
binnen de bedrijfstak aanwezig is, ook naar de buitenwereld toe beter kenbaar te maken. 
Tegelijkertijd moeten we vanzelfsprekend blijven investeren om, daar waar mogelijk, de kwaliteit 
verder te verbeteren. Uiteindelijk moet de branche op een transparante en reële manier aanwezig 
en zichtbaar zijn binnen de samenleving. 
 
Nederlandse Verzekeringsawards 
Vanuit dit streven is het platform van de Nederlandse Verzekeringsawards ontwikkeld. Mede 
geïnspireerd door de British Insurance Awards (al vele jaren hét event in de Britse 
verzekeringsbranche), de Oscars in de filmwereld en de Nobelprijzen in de wetenschap. Een 
stimulans om de kwaliteiten binnen de branche zichtbaar te maken en te belonen met een Gouden 
Schild. De Nederlandse Verzekeringsawards zijn echter geen intern branchefeestje want de 
mening van klanten, media, politiek en wetenschap weegt zwaar mee bij het bepalen van de 
uiteindelijke winnaars. Via de populaire website Nu.nl heeft de consument haar stem uit kunnen 
brengen voor een aantal Gouden Schilden en ook via marktonderzoek dat werd uitgevoerd door 
GFK Panelservices en Blauw. De branche geeft zichzelf geen schouderklopje, maar vraagt de 
mening van relevante publieksgroepen, de mensen waar het uiteindelijk om gaat. 
 
De Nederlandse Verzekeringsawards beogen de hierna volgende resultaten: 
- verbetering van het kwaliteitsimago bij alle relevante stakeholders; 
- impuls voor verdere kwaliteitsverbetering binnen de sector; 
- jaarlijks terugkerende ontmoetings- en discussieplek over de sector met alle relevante 

stakeholders op hoog niveau; 
- dienen van een maatschappelijk belang.  

 
Brede ondersteuning 
De Nederlandse Verzekeringsawards zijn een initiatief van Kluwer en For All Finance. Achter 
het initiatief scharen zich onder andere het Verbond van Verzekeraars, MKB Nederland, 
Vereniging VNO-NCW, Ernst&Young en het NIBUD. 
  
Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars over de Gouden Schilden: “De 
consument speelt een centrale rol in het denken van het Verbond. Dat is niet vanzelfsprekend. 
De verzekeringswereld is lang gewend geweest om van binnen naar buiten te denken. Met dit 
soort initiatieven halen we de buitenwereld naar binnen en dat is essentieel. We krijgen een 
spiegel voorgehouden met lof voor de één en huiswerk voor de ander. Zo zullen deze awards 
een bijdrage leveren aan een opwaartse spiraal.” 
 



De Gouden Schilden 
Een Gouden Schild vormt de uiteindelijke beloning voor de persoon of organisatie die op een 
specifiek terrein de allerbeste is. Het Gouden Schild kan als logo en beeldmerk worden gebruikt 
door de winnaar(s) hiervan. Er zijn Gouden Schilden te winnen in de volgende 12 categorieën:  

• Adviesorganisatie van het Jaar 
• Communicatiecampagne van het Jaar 
• E-business Award 
• Hypotheekbedrijf van het Jaar 
• Levenproduct van het Jaar 
• MVO Award 
• Schadeproduct van het Jaar 
• Schadeservice van het Jaar 
• Verzekeraar van het Jaar 
• Verzekeringsman-/vrouw van het Jaar 
• Verzekeringstalent van het Jaar 
• Werkgever van het jaar 

 

De Jurering 
 
De jury van De Nederlandse Verzekeringsawards kent zowel een Selectiecommissie als een (per 
Award verschillende) vakjury.  
 
De stem van de Nederlandse consument kwam - buiten de vertegenwoordiging van 
consumentenorganisaties - verder tot uiting via specifiek marktonderzoek en online voting 
(online poll) dat tussen half maart en eind april is ingezet. Dit werd uitgevoerd door onze 
Researchpartner GFK Panelservices Benelux, onze Mediapartner Ilse Media ( www.Nu.nl) en 
Affiliate Blauw Research en gold voor de volgende categorieën: 
- Communicatiecampagne van het Jaar 
- E-business Award 
- Adviesorganisatie van het Jaar 
- Verzekeraar van het Jaar 
- MVO-Award 

 
De beoordelingsfases 
 
De beoordeling van de verschillende awards heeft plaatsgevonden middels een tweetal fasen: een 
selectiedag in maart en een twaalftal jurydagen in mei (per award één dagdeel). 
 
Selectiedag 
 
De Selectiecommissie is op 5 maart 2009 samengekomen en heeft alle (via de website) 
voorgedragen organisaties of personen beoordeeld aan de hand van ingevulde 
nominatieformulieren en overige documenten als brochures, jaarverslagen, C.V.’s en dergelijke 



(ingestuurd door de voorgedragen persoon of organisatie). Aan de hand hiervan heeft zij de 3 tot 
5 genomineerden per categorie bepaald. In totaal zijn 47 genomineerden doorgegaan naar 
jurydagen in mei.  
 
Het technisch voorzitterschap van de Selectiedag was in handen van Prof. Dr. Eric J. Fischer, 
voormalig Directeur Verbond van Verzekeraars.  
 
De Selectiecommissie bestond verder uit: 

1. Maarten Dijkshoorn, voormalig bestuursvoorzitter van Eureko/Achmea 
2. Bas de Voogd, Partner, Voogd&Voogd 
3. Inhoudelijk Voorzitter Productawards, Pepijn van Kleef, Directeur, Moneyview 
4. Matthijs Mons, Partner Financial Services, IG&H Consulting & Interim 
5. Annemiek Vollenbroek, Pensioendeskundige en eigenaar van Plusvalenza BV 
6. Jeroen Ekkel, Directeur, Brunel Nederland 
7. Gerard Böttcher, Directeur Context, Voorzitter Nivre  
8. Willem Vreeswijk, Hoofdredacteur, VVP 
9. Karin Jansens, projectmanager, MVO Nederland 
10. Ruud Dekker, Directeur Marketing, For All Finance 
11. Henri Drost, Hoofdredacteur, AssurantieMagazine 
12. Michiel Huisman, Hoofdredacteur, Het Verzekeringsblad 

 
Comité van aanbeveling: 

1. Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars 
2. Loek Hermans, directeur MKB Nederland 
3. Prof. Dr. Gerry Dietvorst, Hoogleraar Universiteit van Tilburg 
4. Rob Lelieveld, partner Financial Services Ernst & Young 
5. Gerjoke Wilmink, directeur Nibud 
6. Wim Ruijgrok, directeur VNO-NCW 

 
Jurydagen 
 
De vakjury’s hebben in mei, aan de hand van een interview met en een presentatie door de 
genomineerden (met uitzondering van de categorieën Verzekeringsman/vrouw en 
Verzekeringstalent, die niet verplicht waren een presentatie te geven), bepaald wie de 
uiteindelijke winnaars van de 12 Gouden Schilden zijn. Dit laatste heeft plaatsgevonden door 
middel van closed-envelope-voting onder auspiciën van onze notaris.  
 
Samenstelling van de Jury 
E-Business van het jaar 
Dhr. Joris van Lierop (Ilse Media en tevens voorzitter van de jury) 
Dhr. Ralf Timmer (Quinity) 
Dhr. Erik Broekhuis (Netsociety) 
Dhr. Michel vd List (GfK Panelservices) 
Dhr. Theo van Vugt (Tijdschrift voor Marketing) 



   
Beoordeeld is: 
Het effectief inzetten van ICT ten behoeve van klantinterfaces, dit kan zowel B-to-B als B-to-C 
zijn. Welke technologie past u toe bij het aantrekken van klanten, het aanboren van nieuwe 
markten en/of een verbeterde klantenservice? Uiteraard vraagt de jury om bewijs dat aantoont dat 
de gebruikte ICT benefits voor zowel de organisatie als voor uw klanten heeft voortgebracht. 
Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die de klant meetbaar gemak, tijd, kostenbesparing en inzicht 
bieden. 
 

De genomineerden 
 
Genomineerd binnen de categorie E-business van het jaar 2009 (in alfabetische volgorde):  
 
Datishetverschil.nl 
Erasmus Verzekeringen voor “E-wize” 
Independer.nl 
London Verzekeringen voor ”LondonNet” 
Nationale-Nederlanden voor “de Virtuele Risico-adviseur” 
 

Het marktonderzoek 
 
GfK Panelservices heeft tijdens de jurydagen de stem van de consument vertegenwoordigd. 
Tijdens de onderzoeken zijn verschillende steekproeven getrokken. Er zijn ruwweg twee typen 
consumenten betrokken: voor de Verzekeraar van het jaar speelden consumenten een rol die met 
de genomineerde verzekeraar in contact zijn geweest. Voor E-business van het jaar en 
Communicatiecampagne van het jaar speelden een groep representatieve Nederlandse 
consumenten een rol. 
 
De resultaten: 

- Mannen zijn bekender met Independer dan vrouwen (50 versus 30 procent) 
- Independer is vooral bekend bij 30- tot 49-jarigen. Deze leeftijdsgroepen zien ook meer 

meerwaarde in Independer. 
- Dertigers en veertigers noemen Independer het meest op de eigen situatie van toepassing. 

Zij doen dit vaker dan andere leeftijdsgroepen. 
- De bekendheid van Independer neemt toe met de opleiding: 
- Laag opgeleiden  30% 
- Gemiddeld opgeleiden 40% 
- Hoog opgeleiden  50% 
- Hoger opgeleiden zien ook veel meer meerwaarde in Independer 



 

Juryrapport 
 
E-Business van het jaar 2009: Independer 
 
Overall Kwaliteit; Overall Originaliteit; Overall Motivatie 
 
Independer.nl is in alle opzichten een voorloper op het gebied van e–business en maakt 
bovendien gebruik van alle mogelijkheden die het internet/e-commerce ons biedt. De jury 
beoordeelt de manier waarop het bedrijf zijn positie heeft ingenomen in de markt als zeer goed en 
is daarnaast te spreken over de manier waarop Independer.nl deze positie vasthoudt/verbetert.  
 
Onderscheidend Vermogen 
 
De processen van Independer.nl zijn volledig geautomatiseerd. Daarnaast is Independer.nl al 
ruim 10 jaar succesvol in de markt. Independer staat voor helderheid en maakt gebruik van alle 
aspecten en voordelen van internet. 
 
Effect (kwalitatieve en cijfermatige onderbouwing) 
 
Enige grote intermediair die zich voor 100% richt op e-commerce. Met 6 miljoen bezoekers en 
250.000 klanten behoort Independer.nl tot de top 25 grootste intermediairs. 
  
Marktbelang/Klantbelang  
 
Met onafhankelijk onderzoek en marktbrede productvergelijkingen helpt Independer.nl de 
bewuste consument zelf te kiezen. Een eventuele transactie wordt vervolgens online gefaciliteerd.  
Independer.nl biedt verzekeraars een uitgebreid distributieplatform voor branding en verkoop bij 
een hoge efficiencygraad en met toegang tot online real time marktgegevens. 
 
Daarnaast laat Independer.nl duidelijk zien met de markt, rekening houdend met de wensen en 
behoeften die daar leven, mee te groeien. Independer.nl heeft duidelijk aangetoond zich continu 
te ontwikkelen en te innoveren. 
 
Presentatie 
 
Goed verhaal, goede en stevige onderbouwing, grote kennis van markt en doelgroep. 
 
Aandachtspunt 
 
Er is geen sprake van cross selling, hierdoor laat Independer.nl omzet liggen. 
 
Beoordeling: 



 
E-Business van het jaar 2009 wordt gemiddeld door de jury beoordeeld met een: 8.6 
 


