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22 | 5klank Edmond HilHorst, directeur independer

‘5Klank’ is een wekelijkse 
rubriek, waarin vijf bekende 
bedrijfstak ge noten hun mening 
geven over iets wat hen – in rela-
tie tot het inter  m e diair – bezig-
houdt.
de ‘5klankers’ zijn nico Stolwijk 
(Vereniging eigen Huis), edmond 
Hilhorst (independer), ron Bave-
laar (de Hypotheekshop), pieter 
lijesen (nationale Hypotheekpas), 
richard Boxtart (ikkan!) 
Het intermediair dat op deze 
column wil reageren kan een 
e-mail sturen naar: 
hilhorst@independer.nl

Inzetten op eenvoud
De verzekeringswereld komt tot het inzicht 
dat er in het verleden fouten zijn gemaakt en 
dat de klant toch niet altijd centraal stond. 
De behoefte aan transparantie rondom kos-
ten en voorwaarden wordt breed gedeeld. Er 
zijn veel goede initiatieven, maar het gaat 
niet snel genoeg. Ook onze premier heeft 
hier op 26 juni in een toespraak voor het Ver-
bond van Verzekeraars zijn zorgen over uit-
gesproken. “Verzekeraars moeten meer oog 
hebben voor hun publieke verantwoordelijk-
heid. Als de branche er niet in slaagt een ‘cul-
tuuromslag’ tot stand te brengen en ‘de 
noden van de klant’ weer centraal te stellen, 
moet het systeem van zelfregulering op de 
helling.”

Volgens de premier is het vertrouwen van 
klanten en publiek in de verzekeringsbran-

che geschokt, 
onder meer 
door de woeker-
polisaffaire. “We 
moeten helaas 
constateren dat 
niet alle verze-
keraars verant-

woordelijk zijn omgesprongen met hun 
publieke rol. Het vergroten van de winst in 
plaats van de wensen van de consument 
stond centraal.” Balkenende vindt dat de 
branche snel orde op zaken moet stellen. “Ik 
ga ervan uit dat de branche doordrongen is 
van de noodzaak om nu stappen te zetten.”

Het is nu wel duidelijk dat de roep om meer 
transparantie niet meer een achterhoedege-
vecht is van enkele opstandige consumen-
tenvoorvechters. Gelukkig worden de signa-
len opgepikt. Het initiatief van verzekeraars 
om polissen niet meer stilzwijgend te verlen-
gen is een mooie stap. De kern van het pro-
bleem is door premier Balkenende treffend 
omschreven: de noden van de klanten moe-
ten weer centraal komen te staan. De afgelo-
pen decennia zijn er samengestelde produc-
ten ontwikkeld waarin hoge kosten en 

premies eenvoudig konden worden versleu-
teld. Adviseurs hielpen kiezen wat de klant 
niet begreep. Het fiscale stelsel heeft dat ook 
uitbundig gefaciliteerd. Het trieste resultaat 
is dat veel consumenten geen idee hebben 
voor welke constructies en verzekeringen ze 
getekend hebben en nu teleurgesteld raken 
door tegenvallende resultaten en onbe-
doelde risico’s. Dat maakt ze onzeker en 
gefrustreerd.

De klant raakt het vertrouwen in de branche 
kwijt. En, laat het bij verzekeren nu net om 
vertrouwen draaien! Dat vertrouwen moet 
terug. Dat begint bij herstel van zelfvertrou-
wen bij de klant en dat kan alleen als de 
klant het begrijpt en vraagt om:

producten die eenvoudig zijn opgebouwd 1. 
naar enkelvoudige behoeften (lening, ver-
mogensopbouw en risico’s afdekken);
de klant verschillende producten te laten 2. 
combineren die passen bij verschillende 
behoeften;
een eenvoudige en korte set voorwaarden 3. 
met heldere dienstverlening en prijzen;
vereenvoudiging van processen en elimi-4. 
natie van vragen die weg kunnen.

Als verzekeren zo simpel is dat de klant het 
zelf begrijpt komt het vertrouwen vanzelf 
terug, eerst bij de klant zelf, daarna in advi-
seurs en verzekeraars. Dit betekent een 
enorme cultuuromslag. In plaats van op zoek 
te gaan naar steeds weer nieuwe combina-
ties en uitzonderingen moeten we focussen 
op begrip en eenvoud. Dat klinkt gemakkelij-
ker dan het is. Kijk maar eens naar de Ipod. 
Heel simpel om te gebruiken, maar om het 
zo te krijgen is visie, kennis, creativiteit en 
overtuiging nodig. Laten we die kerncompe-
tenties als branche nu optimaal benutten.
Independer.nl gaat inzetten op eenvoud en 
doet dat graag samen met alle partijen die het 
zelfvertrouwen van de klant centraal stellen.

Suggesties en reacties zijn weer welkom op weblog.
independer.nl.

“Als verzekeren zo simpel is dat 
de klant het zelf begrijpt komt het 

vertrouwen vanzelf terug”


