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Schadelastbeperking begint bij verzekeraar zélf! 
 
Niet alleen premieverhoging, maar verbetering van p rocessen bij verzekeraars en makelaars 
als middel om de schadelast te beperken. Hiermee zi jn zowel verzekeraars als de verzekerde 
bedrijven beter af, stellen Paul de Heer en Toni Sf irtsis op basis van hun ervaringen in de 
praktijk. 
 
Het rendement van verzekeraars staat mede door de toegenomen schadelast onder druk. 
Premieverhogingen en dekkingsbeperkingen zijn soms onvermijdelijk. Ze kunnen echter worden 
beperkt door verbeteringen van de processen binnen de verzekeraars zélf. Het nalaten van deze 
verbeteringen mag niet op de verzekerde bedrijven worden afgewenteld. Deze interne verbeteringen 
dienen gestructureerd en geïntegreerd te worden gerealiseerd. Niet altijd een eenvoudig proces; wel 
altijd lonend. Voor verzekeraars en verzekerde bedrijven. 
 
Door premieverhoging zullen de bedrijven met een lagere schadekans gaan shoppen en onderdak 
vinden bij concurrerende verzekeraars. De slechtere risico’s blijven achter, waardoor de portefeuille 
nog meer in kwaliteit afneemt. Ook neemt door afname van de portefeuille het kostendraagvlak af. 
Nieuwe goede risico’s worden afgeschrikt door de hoge premie, zodat de portefeuille niet verbeterd 
wordt. 
 
Bedrijven zoeken derhalve alternatieven. Bij concurrerende verzekeraars, door het vormen van eigen 
reserves of het oprichten van eigen verzekeraars. Áls hun premie al net zo hoog is als die van de 
reguliere verzekeraars, dan blijft deze tenminste in eigen huis. 
 
Verzekeraars dienen dus ook andere maatregelen te nemen. De activiteiten die de uiteindelijke 
schadelast mede bepalen – schadeafwikkeling, risicobeoordeling, preventie en acceptatie – moeten 
worden geoptimaliseerd. Key issues hierbij zijn beleid, communicatie, procesinrichting, vakmanschap 
en aansturing. 
 
Zo zijn strategie en het daarop gebaseerde beleid ten aanzien van acceptatie en schadebehandeling 
vaak onduidelijk. Ook is het vaak niet geactualiseerd, zodat historisch grote risico’s ook nu nog als 
zodanig worden benaderd – en andersom. Beleid is daarnaast veelal technisch en restrictief 
georiënteerd (alleen acceptatie mits sprinklerinstallatie!). Beter is het om een win win relatie met het 
verzekerde bedrijf aan te gaan. Bijvoorbeeld door inhoudelijk te adviseren over de bedrijfsprocessen: 
toegevoegde waarde én verhoogde preventie.  
 
Ten aanzien van procesoptimalisatie is er nog een wereld te winnen. Bij veel activiteiten ontbreken 
een gestructureerde aansturing en prioritering op basis van het effect dat ze op de schadelast hebben. 
Ook zijn procesverloop en procedures vaak niet inzichtelijk voor medewerkers. Hierdoor kunnen deze 
hun werkzaamheden niet efficiënt inrichten en uitvoeren. Vertaling van het beleid naar de dagelijkse 
praktijk is hierbij wezenlijk. Tenslotte zijn processen vaak onvoldoende uitgelijnd, zodat deze meer 
kosten dan nodig is en elkaar zelfs negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan een onjuiste 
dossier- en taakverdeling tussen experts en generalisten en het niet concreet managen van de 
schaderegeling.  
 
Ook dient te worden stilgestaan bij de kennis en vaardigheden van zowel medewerkers als 
management. De afgelopen jaren is vooral geselecteerd en opgeleid op algemene 
managementvaardigheden, commerciële capaciteiten en communicatieve vaardigheden. Belangrijk, 
maar waar dit heeft geleid tot verwaarlozing van de specifieke verzekeringstechnische vakkennis zijn 
grenzen overschreden. Geluiden uit de praktijk leren dat dit regelmatig het geval is, vooral op het 
niveau van het middle management. Aansturing op vakinhoudelijke prestaties is dan niet mogelijk. Dit 
heeft niet alleen invloed op het technische eindresultaat, maar is tevens een toenemende bron van 
ergernis voor het intermediair. 
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We stipten de aansturing reeds even aan. Wezenlijk hiervoor is juiste, feitelijke informatie die ook voor 
de werkvloer praktisch hanteerbaar is. Met informatie bedoelen we uiteraard de tot relevante 
gegevens vertaalde data en feiten; niet de feiten sec. Alleen dan kan adequaat worden gestuurd; voor 
een groot deel door de werkvloer zélf. Uit deze informatie dienen dus ook de rendementseffecten van 
de voorgenomen activiteiten te blijken. 
 
Hoe nu deze verbeteringen te realiseren? Hoewel binnen elke verzekeraar op een specifieke wijze 
aandacht aan genoemde zaken moet worden besteed, moeten ze in ieder geval met elkaar in 
samenhang moeten worden bezien. Het gaat immers om de beperking van de schadelast in alle 
facetten, zonder onbedoelde neveneffecten. In veel gevallen zal deze organisatieontwikkeling – want 
dat is het! – plaats kunnen vinden via de lijn: gedrag door attitude door kennis. Zie figuur. 
 
De medewerkers - en managers! – dienen voldoende kennis te hebben. Over de organisatie van de 
verzekeraar, zijn doelstellingen en de rendementsbepalende activiteiten. Maar ook van de éigen rollen 
en bijdragen in deze. Tenslotte moet de verzekeringstechnische vakkennis op een hoog niveau zijn. 
 
Deze kennis is de basis voor de noodzakelijke attitude. Deze dient die van professionals en 
“ondernemers binnen kaders te zijn”. Dat brengt eigen én wederzijdse verantwoordelijkheden en 
resultaatsgedrevenheid met zich mee. 
 
Het gedrag tenslotte wordt bepaald door kennis en attitude, maar wordt meetbaar en stuurbaar door 
aansturing op rendement en output, heldere procesgerelateerde prestatie-indicatoren alsmede 
uniformiteit in denken, durven en doen. 
 
Makelaars dienen daarom net als verzekeraars hun interne processen te verbeteren om meer 
toegevoegde waarde te leveren én goedkoper te werken. Premieverhogingen hebben op termijn een 
structureel negatief effect op hun positie. De markt zal provisiestijging door premieverhoging niet lang 
accepteren. Een hogere beloning voor dezelfde werkzaamheden is moeilijk verdedigbaar. Bovendien 
verhoogt deze provisie rechtstreeks de verzekeringskosten voor het betreffende bedrijf. Klanten zullen 
eisen dat de absolute (bemiddelings)kosten gelijk blijven of dalen. Dit betekent een percentuele 
verlaging van de provisie; verhoging daarvan in betere tijden is moeilijk. De huidige inkomstenstijging 
voor sommige makelaars zal daarom slechts van korte duur zijn.  
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 Gedrag door attitude door kennis

Organisatieontwikkeling

Kennis
• Kennis over organisatie en doelstellingen
• Kennis over rendementsbepalende activiteiten in primaire processen
• Kennis en inzicht over éigen rol en bijdrage (t/b/v’s) medewerkers aan deze
  processen
• Vakinhoudelijke kennis

Attitude
• Ondernemerschap binnen kaders
• Professionals
• Gedeelde verantwoordelijkheid (medewerker en
  afdelingoverschrijdend)
• Resultaatgedreven

Gedrag

• Sturen op rendement en output
• Heldere procesgerelateerde prestatie-indicatoren
• Uniformiteit in denken, durven en doen


