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Productnormering: commerciële kans!
Uitgangspunt: de consument
Het enige goede uitgangspunt bij normering is – het verwach-
tingspatroon van – de consument. Enerzijds het doel van het 
product dat deze voor ogen heeft: wonen tegen bepaalde                    
kosten, pensioenopbouw met een bepaalde zekerheid, ver-
mogensopbouw zonder of met een duidelijk bepaalbaar risi-
co, etc. Anderzijds ‘de consument’ zelf. Het betreft producten 
voor de massamarkt. Omdat 60 procent van de bevolking 
een vmbo-niveau heeft, moet worden uitgegaan van hun re-
ferentiekader. Kwalitatief, associatief marktonderzoek en 
consumentenpsychologie bieden hier uitkomst. De op basis 
hiervan bepaalde productcriteria dienen met regelmaat te 
worden geactualiseerd: aanbieders moeten lopende produc-
ten kunnen updaten. Naast kosten en inzichtelijkheid moeten 
dus ook producteigenschappen onderwerp van normering 
zijn.

Commerciële kans
Productnormering beperkt de commerciële mogelijkheden 
van de aanbieder zeker niet. Genormeerde en als zodanig 
kenbare, klantvriendelijke producten dragen bij aan het ver-
trouwen van de consument in de branche. Een stimulans 
voor omzet en commerciële verdieping van de relatie. Ook 
vormen normeringen een ondergrens; overtreffen van de 
norm (kosten, marges, kwaliteit) mag altijd. Daarnaast kan de 
aanbieder zich onderscheiden door aanvullende dienstverle-
ning, gerelateerd aan zijn doelgroep en zijn positionering. In-
houdelijke, relevante dienstverlening zoals service-elemen-
ten, brand utilities en relatie-aanbiedingen. 
Ten slotte blijft de mogelijkheid bestaan om niet genormeer-
de producten (complexer of met een hoger risico) aan speci-
ale doelgroepen aan te bieden. Zo wordt een klant ook niet 
beroofd van keuzevrijheden.

Wat te doen?
Productnormering komt er, maar kan een commerciële  
verrijking van de bedrijfstak zijn. Randvoorwaarde: ruimte 
voor echte marketing. Geen folders of slimme fiscale pro-
duct eigenschappen, maar strategische marketing: heldere 
posi tionering, kennis van de doelgroepen en bijbehorende 
product- en dienstconcepten. Daarvoor bestaan al veel con-
crete ideeën én de instrumenten en methoden om deze te 
reali seren.
Idealiter wordt bij normering gebruikgemaakt van passende 
initiatieven en natuurlijke drivers uit de markt zelf. Politiek 
en andere stakeholders zullen zich dit realiseren. Het is aan 
de aanbieders om deze initiatieven snel en concreet te tonen! 
De politiek kan daarnaast productontwikkeling stimuleren 
met een vorm van intellectuele eigendom voor financiële 
producten, zodat innovatie nog meer loont.
Conclusie: er is meer dat betrokkenen bindt dan scheidt. Het 
belang van de klant is het belang van alle partijen. Laten we 
daarom de huidige discussie en stellingen transformeren tot 
een constructieve brainstorm. ■
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Politiek, toezichthouders en consumentenorganisaties 

hebben het helemaal gehad met de financiële dienstver-

lening. Ook binnen de branche klinkt de roep om funda-

mentele herzieningen. Het belang van de consument 

moet voorop staan. Zelfregulering werkt niet. Gezocht 

wordt naar meer toezicht – middelen én uitvoering – en 

inhoudelijke normering. Het einde van gezond liberalis-

me en creativiteit of juist een blessing in disguise?

De branche heeft – onder maatschappelijke druk – ingrijpen-
de wetgeving weten te voorkomen of uit te stellen met zelfre-
gulering. Deze blijkt onder commerciële druk niet te werken; 
mede omdat echte sancties ontbreken. Daarnaast wordt inge-
zet op transparantie, waarschuwing en voorlichting aan de 
consument. Dat laatste neigt zelfs naar ‘opleiding en opvoe-
ding’ (zoals het ‘financiële rijbewijs’). Daarmee wordt echter 
het probleem van de aanbieder (product dat niet aan de ver-
wachting voldoet) teruggelegd bij de klant. Het is marketing 
in z’n achteruit als de technische complexiteit van een pro-
duct de gebruiker niet helpt maar juist verwart en een goede 
keuze of gebruik onmogelijk maakt. 

Tenslotte wordt door waarschuwingen (risicowijzer) het ge-
bruik in brede zin ontmoedigd (zoals met vuurwerk en alco-
hol) terwijl de burger wél geacht wordt financieel voor zich-
zelf te zorgen.

Harde normering
Politiek, toezichthouder en consumentenorganisaties zetten 
na alle schandalen van de afgelopen jaren in op harde nor-
mering: concrete, inhoudelijke voorwaarden waaraan pro-
ducten moeten voldoen. Om toekomstige maatschappelijke 
problemen te voorkomen, vanuit de eigen missie of om elec-
torale redenen. Deze normering moet dan wél zorgvuldig en 
afgewogen plaatsvinden. De huidige signalen zijn echter niet 
geruststellend.

Vertroebeling van het beeld
De AFM deed onlangs een voorzet voor het ontwikkelings-
proces van financiële producten. De aandachtspunten – be-
hoefte van de doelgroep, doelgroep zelf, scenario’s, informa-
tie, advies – zijn terecht. Een goed proces is echter nog geen 
garantie voor een goed product of goed gebruik ervan. Ook 
werkt procescontrole vertragend en kostenverhogend. Juist 
nu vertrouwen en vervolgens omzet met echt klantvriendelij-
ke producten en diensten snel moet worden teruggewonnen.
Daarnaast worden in politieke discussies product en advies 
vaak niet gescheiden. Een gevaarlijke vertroebeling van het 
beeld, want zonder dat onderscheid zijn goede maatregelen 
niet mogelijk. De Consumentenbond ten slotte richt zich 
vooral op kosten en transparantie. Dat is ook maar een deel 
van het geheel. Bovendien dienen kosten bezien te worden in 
relatie tot geleverde kwaliteit.
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