
De relatie tussen verzekeraars en assurantietussenkantoren is grill ig  

Je herkent het vast. Verandering is vandaag de dag de enige constante. En nieuwe

toetreders bepalen in hoog tempo de nieuwe norm. Neem als voorbeeld de

taxibranche. Wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat Uber de spelregels in

38 landen fundamenteel zou veranderen? Of dat Airbnb een geduchte concurrent zou

worden van gerenommeerde en succesvolle hotels? Het is daarom zaak om als

assurantiekantoor vaarwel te zeggen tegen het behoudende karakter van de branche

en verandering te omarmen. Snel kunnen inspelen op - onderstaande en andere -

ontwikkelingen is cruciaal om als winnaar uit de bus te komen.
 

1.

Afstoten en aantrekken. Het is een haat-liefde verhouding. Jaren achtereen was het bar en boos en herzagen

verzekeraars hun voorwaarden, proposities en daarmee hun goede relatie met menig assurantiekantoor. Er

zou geen toekomst meer in dit kanaal zitten, direct contact met de klant was de nieuwe wereld. In december

2019 kopte AM-magazine: ‘De verzekeraar houdt weer van het intermediair’. Wat bleek? Assurantiekantoren

blijven tóch nodig voor het adviseren van klanten over financiële producten. Waarmee de terugkeer is ingezet

naar een liefdesverhouding en bediening van het intermediair. Maar voor hoe lang? In de tussentijd zoeken

volmachten, serviceproviders en assurantiekantoren steeds vaker de samenwerking met buitenlandse

verzekeraars. Om zo niet geheel afhankelijk te hoeven zijn van de grillige Nederlandse verzekeringsmarkt.

 

2. Klanten kopen en oriënteren zich steeds meer online  

De online verkoop van verzekeringsproducten heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Het aantal

dagelijkse gebruikers van Social Media blijft maar stijgen. En inkopers B2B zoeken in meer dan 75% van de

gevallen online via content naar een leverancier. Dit zijn allemaal gevolgen van het prijsbewuster en kritischer

worden van consumenten die zich steeds meer online oriënteren. Hierdoor wordt klantenbinding voor

assurantiekantoren belangrijker, maar ook steeds lastiger. De traditionele aanwezigheid van het kantoor in het

stadshart is in dit licht niet langer relevant. Maar goed vindbaar zijn op Google en Social Media en een

toegankelijke en klantvriendelijke site wel. Dit vraagt om investeringen in techniek en in digitale vaardigheden

op kantoor.
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Verandering en beweging nog moeilijk voor je is. Zaken bij het oude laten is veilig. Met mijn verhalen wil

ik je inspireren en stukje bij beetje overtuigen van het belang ervan.  

Je al in beweging bent. Mijn expertise en ervaring helpen je om hier eigenhandig mee aan de gang te

gaan en blijven. 

Of omdat je wél open staat voor verandering en je ambities op dit vlak hebt, maar niet zo goed weet hoe

en waar te beginnen. Heb je vragen, wil je sparren of ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Laten

we telefonisch kennismaken en bezien waar ik je kan helpen groeien. 

3. De Coolblue revolutie 
Coolblue is een inspiratiebron voor veel organisaties, waaronder assurantiekantoren. Ze zijn hét voorbeeld

van klantgerichtheid, een begeerde werkgever en hebben een super sympathiek imago. De service van

Coolblue is inmiddels zo populair dat het de lat vormt, waartegen de realiteit wordt afgemeten. Klanten zijn

vandaag de dag ongeduldig, mondiger en minder snel tevreden. ‘Het kan immers ook anders’. De

succesformule van Coolblue is gebaseerd op outside-in denken, in plaats van inside-out. Coolblue is niet

langer een e-commerce bedrijf, maar een klantreis organisatie. Zij brengen de behoeftes van klanten zo

gedetailleerd mogelijk in kaart. Waarna ze hun dienstverlening volgens exact deze behoeftes inrichten. Met

als resultaat: significante groei in een prijsvechtersmarkt. 

 

4. Loyaliteit onder personeel is zowel een kracht als een bedreiging  
Een loyaal dienstverband van 15 jaar of langer is geen uitzondering in de assurantiebranche. Maar is dat

altijd een kracht? Gelet op de huidige werknemersmarkt waar de banen voor het oprapen liggen, is loyaliteit

van medewerkers een kracht. Adviseurs binnen en buiten maken het kantoor zoals het nu is en klanten

kennen namen en rugnummers. De meeste assurantiekantoren ervaren daarom geen onrust over meerdere

openstaande posities of een enorm verloop, zoals in andere branches. Maar deze loyaliteit zorgt er soms wel

voor dat mensen een vast patroon en gedrag in hun werk hebben. Hier zit dan onvoldoende beweging in en is

niet meegegroeid met de behoeftes van klanten. Die willen méér service, gemak en snelheid. Loyaliteit kan

vanuit dat oogpunt een bedreiging zijn voor een assurantiekantoor. Kennis van zaken is belangrijk, maar als

je deze niet kunt overbrengen, inpakken of gebruiken, heb je er niets aan.

 

5. Een duurzaam verdienmodel 
Er zijn grofweg twee kampen in dit verhaal. Enerzijds de groep die zweert bij provisie en actie voert om dit te

behouden. En een kleinere groep kantoren en adviseurs die volledige transparantie in kosten geeft en

advieskosten in rekening brengt. Wat is wijsheid? Het staat ieder assurantiekantoor vrij om beloning in de

vorm van provisie te blijven ontvangen of schadeverzekeringen vrij van provisie aan te bieden. Feit is dat het

aantal kantoren en adviseurs, die afstand doen van provisie,  groeit. Dit is vaak op verzoek van klanten of om

kosten en inspanningen meer op één lijn te brengen. Hierdoor daalt de totale omzet in de branche. Innovatie

kan plaatsvinden door variatie in het verdienmodel. All-in prijzen en vergoeding op basis van uurtarief zijn in

opkomst.

 

En nu? Nu ben ik nieuwsgierig. Naar wat je hier nu al mee doet of gaat doen. Hoe zorg je ervoor dat jij in

beweging komt en blijft? Als assurantiekantoor, als adviseur van de klant én persoonlijk. Ontwikkelingen zijn

kansen die je kunt benutten om onderscheidend te zijn. Om meer kleur te geven aan de assurantiebranche.

Om te groeien in identiteit, klantvaardigheden en resultaten. 

 

Vanaf nu ontvang je maandelijks mijn nieuwsbrief waarmee ik je wil inspireren met mijn blik op zaken,

klantverhalen en tips voor in de praktijk. Deze maak ik speciaal voor jou, omdat:

 

In alle gevallen wens ik je goede zaken en hopelijk tot snel, 

 

Marije Reniers

Trainer en Coach voor het Assurantiekantoor

06 41 07 62 10 


