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Achtergrond Vier verzekeraars geven hun visie op het vak.

Een veranderend klimaat, technologische ontwikkelingen, toenemende schadelast: veel externe ont-

wikkelingen vragen om antwoorden. Ondertussen houden verzekeraars grote interesse in overnames 

en zijn ze het er allemaal over eens dat de premies omhoog moeten. Hoe ziet de toekomst eruit op 

verzekeringsgebied en wat zijn de gevolgen voor u? Meijers, als intermediair nauw verbonden met 

een aantal grote verzekeraars in Nederland, ging met vier van hen om de tafel: Gerard van Rooijen 

(Nationale-Nederlanden), Bastiaan Krol (Allianz), Sharon van Herel (HDI) en Jaap de Louw (Achmea).

Businessmodel verzekeraars onder druk?

Het effect van consolidatie
Er is wat af-geconsolideerd de laatste jaren en het zal er niet bij blijven. Onlangs nog nam Nationale 
Nederlanden Delta Lloyd over en Allianz de schadeportefeuille van Aegon. Grootste voordeel van con-
solidatie? Meer kennis op één plek en efficiëntie. Maar, als klant wil je wel iets te kiezen houden. De 
vier beamen dat. Al zijn ze het er met elkaar ook over eens dat het huidige aanbod nog steeds divers 
genoeg is. Sharon van Herel (HDI) werpt daarbij een interessant punt op. “Wie geeft er straks nog thuis 
als je als verzekeraars met elkaar bijvoorbeeld onverzekerbaarheid wilt tegengaan? Een zeker volume is 
hiervoor noodzakelijk.”

Wie is verantwoordelijk voor onverzekerbaarheid?
Recyclebedrijven of taxiondernemingen zijn niet of nog maar lastig te verzekeren. Moeilijk of onverzeker-
bare risico’s vormen een uitdaging voor verzekeraars. Gerard van Rooijen (NN): “Het is ingewikkeld, want 
hoe kun je op een stabiele manier oplossingen bieden, zonder al te veel premiefluctuaties door te voe-
ren? Tegelijk vind ik niet dat wij als grote partij dan maar ‘alles’ moeten kunnen verzekeren. Wij zijn ook 
een commercieel bedrijf. Onze hele branche - verzekeraars, makelaars en adviseurs - heeft een geza-
menlijke opdracht om oplossingen te bieden en samen met klanten goed met risico’s om te gaan.” Ook 
als het gaat om bijvoorbeeld overstromingen, die naar verwachting steeds vaker zullen voorkomen? 
Jaap de Louw (Achmea): “Als verzekeraars streven we ernaar dit soort calculeerbare natuur risico’s op 
termijn verzekerbaar te krijgen. Al hebben overheden hierin ook zeker een verantwoordelijkheid. Kijk 
bijvoorbeeld naar de gevolgen van aardverzakkingen door gaswinning.” 

Premies moeten omhoog
Van Rooijen: “In Nederland is de schademarkt al jaren zeer concurrerend. Met structureel te lage pre-
mies, terwijl de schadelast stijgt. Het levert een simpel rekensommetje op: de premies gaan in 2019 
in de meeste gevallen omhoog”. Krol: “De markt heeft lange tijd in een ongezonde balans geleefd. 
Verzekeraars verdienden voornamelijk met het beleggen van het geld van hun klanten en niet met het 
in balans brengen van pure premie-/schadestatistieken. Hierin treedt nu verandering op.” Van Herel 
benadrukt dat ze het erg vervelend vindt voor haar klanten die (bijna) schadevrij zijn geweest. “Er moet 
inderdaad iets gebeuren. De huidige markt is ondergetarifeerd. Als we eerder de inflatiecorrectie had-
den toegepast, hadden we dit probleem niet gehad.” Precies daarom is ook Jaap de Louw een voor-
stander van indexering. 
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Preventie het sleutelwoord
Premies omhoog dus. Maar hoe kunnen klanten de premielast enigszins beperken? Het lijkt een dood-
doener, maar het terugbrengen van schades is het enige antwoord. Hoe? Door in te zetten op preventie. 
Van Rooijen: “Een echte ondernemer wil altijd voorkomen dat hij schade krijgt. Hierin moet je als advi-
seur, makelaar en verzekeraar de klant dus begeleiden.” Van Herel: “We hebben de afgelopen veertien 
jaar in een markt gezeten waarin het alleen maar over prijzen ging en waar weinig focus lag op preven-
tie. Dat moet echt veranderen. Ook met behulp van big data. Data hebben voorspellende waarden, als 
we die juist kunnen inzetten kunnen we onwenselijke situaties voorkomen.”

Cyber risks: overschat of een serieus probleem? 
Een van de relatief nieuwe risico’s vormen cyberaanvallen. Bastiaan Krol van Allianz maakt zich met 
name zorgen om de groep mkb’ers: “Grotere bedrijven hebben een IT-infrastructuur opgebouwd, met 
strenge beveiligingseisen. Mkb’ers daarentegen vertrouwen vaak nog volledig op het IT-bedrijf dat ze 
hiervoor hebben ingehuurd. Ze zijn niet of onvoldoende bezig met cybercriminaliteit onder de noe-
mer: ‘dat overkomt mij toch niet’.” De Louw: “De traditionele verzekeringsbranche, die gericht is op het 
verkopen van producten, verandert nadrukkelijk. Het gaat meer richting proposities. Cyber is een pro-
duct dat voor 80 procent bestaat uit dienstverlening. Hiervoor is het heel belangrijk dat verzekeraars de 
samenwerking zoeken met kennispartners.” Van Herel: “Zeker. En denk eens aan de opmars van kunst-
matige intelligentie, bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s. We staan echt nog aan het begin. We moeten met 
alle betrokken partijen gaan leren hoe we de risico’s van technologie zo goed mogelijk kunnen inschat-
ten. Predictive analytics kunnen helpen de schadelast te beheersen.”

Concurrentie uit nieuwe hoeken
Hoe houdbaar zijn de rol en positie van de verzekeraar? Krol: “Wij zien met de huidige manier van verze-
keren dat we een bedreigd businessmodel hanteren. Dat betekent dat wij als bedrijf echt in rap tempo 
op bepaalde onderdelen moeten transformeren. Met name in de particuliere markt is concurrentie in 
opmars.” Van Rooijen vult aan: “Rollen veranderen. De verantwoordelijkheid van schade kan overschui-
ven op een fabrikant, bijvoorbeeld bij auto’s. Merken als BMW en Tesla bieden in dat geval steeds vaker 
een totaalpakket aan, inclusief verzekering.” Krol: “De oplossing? Sluit bijvoorbeeld partnerships met 
IT-bedrijven om data te centraliseren.” De Louw plaatst op zijn beurt wel een kanttekening bij nieuwe 
toetreders in de zakelijke markt. “De diversiteit van de risico’s is hier dusdanig groot, dat hiervoor grondige 
expertise vereist is. Daar zijn specialisten voor nodig.” Ook Van Rooijen beaamt dat. “Verzekeren is een 
ambacht. Als je een risico niet goed kunt inschatten, ben je niet aan het verzekeren maar aan het gokken.”

De rol van de makelaar
En de assurantiemakelaars, partijen zoals Meijers? Hoe ziet hun rol er komende jaren uit volgens de 
verzekeraars? Van Rooijen: “De makelaar zie ik het liefst als expert op risicogebied, dus vanuit zijn 
adviesrol.” De Louw: “Als verzekeraars kunnen wij veel gegevens verstrekken over marktontwikkelingen 
voor specifieke sectoren. En met die content kunnen intermediairs hun klanten weer beter adviseren. 
Ik verwacht dat de samenwerking tussen verzekeraars en intermediairs alleen maar intensiever wordt.” 
Van Herel: “Makelaars kunnen en moeten investeren in klantcontact. Hierin kunnen ze echt het verschil 
maken voor hun én onze klanten. Ook ten opzichte van de concurrentie die zijn diensten vooral online 
aanbiedt. We zijn als branche met heel complexe risico’s bezig. Dat vergt kennis, ervaring en is dus bij 
uitstek mensenwerk.”


