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V A K I N H O U D E L I J K

Next step in  

sein op rood, maar we kunnen het, in samenspraak met 
de leader, toch doen. Het resultaat is een product dat 
beter is afgestemd op een specifieke markt. Daar maak je 
de klant blij mee.’

De benefits zijn duidelijk. Wat heeft De Leeuw 
eigenlijk doen besluiten te stoppen met pooltekening? 
Klantbelang speelt hier een rol. Of liever: de formele 
eisen die tegenwoordig aan klantgerichtheid 
worden gesteld. Bloemert: ‘De markt vraagt steeds 
meer transparantie, de wetgever eist openheid in 
advisering. Het klantbelang dicteert dat we de juiste 
productoplossing voor onze relaties zoeken, maar in 
een pool bieden we slechts één set producten aan. De 
vraag is natuurlijk hoe objectief we zijn als elke vraag 
leidt naar hetzelfde poolproduct. In feite leggen we de 
klant op hoe je iets moet verzekeren. Terwijl we hem 
volgens de eisen van deze tijd meer keuzemogelijkheden 
moeten geven.’

Zelfstandigheid
‘Anderzijds, we hebben onze Profijtpolis niet voor niets 
ontwikkeld. Op grond van onze expertise en jarenlange 
ervaring zeg ik: dit is het beste product. Wat is er mis 
met een onderbouwd advies aan de consument? Daar 
heeft hij het meeste aan. De plantjes die ik zelf koop 
en in mijn tuin zet doen het niet zo goed als die van de 
tuinman, die precies weet waar hij ze moet neerzetten, 
op de juiste afstand van elkaar, in het juiste licht. 
Waarom zou ik dan niet luisteren naar de tuinman? 
Oké, zijn diensten kosten geld, evenals de onze. Maar de 
verzekeringnemer, hoe kostenbewust ook, wil vooral de 
teleurstelling van ‘geen dekking’ zien te voorkomen. Hier 
komt de waarde van ervaring om de hoek kijken. En dat 

is pure meerwaarde. Mijn zorg bij al die voorgeschreven 
transparantie van nu is dat je de consument te veel 
laat ‘zwemmen’. We stoppen dus niet met pooling uit 
overtuiging, maar een beetje met pijn in het hart.’

Alles in eigen hand is wat Bloemert betreft te 
verkiezen boven separate tekening. ‘Wij scoren hogere 
tevredenheidscijfers in het volmachtkanaal dan in het 
provinciale kanaal. Als volmacht kan ik, los van een 
maatschappij, tegen een klant zeggen dat hij verzekerd 
en gedekt is. Die zelfstandigheid – met bijkomende 
duidelijkheid en snelheid van afwikkelen – geeft 
vertrouwen en maakt het verschil bij de klant. Maar 
daar staat tegenover dat ik bij separate tekening de 
consument een grotere keuze in maatschappijen bied.’

Eén platform voor distributie en implementatie van 
verzekeringsproducten voor het volmachtkanaal. 
Daarvoor zorgt de VolmachtBeheer Producten Interface 
(VPI). Nu de invoering van de koppeling in fase II belandt, 
kunnen de gevolmachtigde en volmachtgever realtime 
schade-informatie en boekingsgegevens uitwisselen. Doel 
is een e�ciënte overdracht van schadebehandeling en 
synchronisatie van de financiële administratie. Oftewel: 
meer kwaliteit in de keten
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VPI realiseert onder meer een koppeling tussen de 
tariefmodules van de verzekeraar en de administratie-
pakketten van de volmachtbedrijven. Max Wout, 
directeur bij VolmachtBeheer en geestelijk vader van 
de VPI: ‘Zo kun je de tarieven op één plek beheren en 
dat is geen luxe wanneer je, zoals Delta Lloyd, met 
pakweg 190 gevolmachtigden werkt. Bij de uitrol van 
een nieuw verzekeringspakket zou je dan 190 keer de 
tarieven handmatig moeten inrichten. Met VPI Tariferen 
vervalt de lokale inrichting voor een groot deel. De 
gevolmachtigde hoeft alleen de tariefbepalende factoren 
in te voeren en krijgt een premie via de rekenbox terug. 
Snel, simpel en doeltreffend. Delta Lloyd hoeft niet te 
controleren of al haar gevolmachtigden de correcte 
tarieven hebben ingericht. Volmachtkantoren op hun 
beurt hebben de nieuwe producten sneller beschikbaar 
en zijn minder inspanning kwijt aan inrichting, dubbele 
data-invoer en applicatiebeheer. Dat betekent meer tijd 
over voor de klant!’

Fase II van de implementatie betreft vooral het proces 
van schadebehandeling. VPI Schadebehandeling 
stelt de gevolmachtigde in staat om realtime 
schadedossiergegevens over te dragen aan de 
maatschappij. Dat gaat via een voorgestructureerd 
webformulier, waarmee de volmacht met één druk op 
de knop het integrale dossier kan versturen.

Max Wout: ‘Daarbij worden nu ook de boekingsgegevens 
uitgewisseld over de te reserveren uitkering – het 
bedrag dat zowel de gevolmachtigde als de verzekeraar 
moet reserveren. In de huidige situatie treden nogal 
eens verschillen op in de administraties van beide. 

Het kost dan veel analysewerk om die plooien weer 
glad te strijken. Dankzij de digitale koppeling gaan 
gevolmachtigde en maatschappij automatisch dezelfde 
boekingsgegevens hanteren. Die managementinformatie 
is ook direct voorhanden.’

‘Een nieuwe werkwijze die wij verwelkomen’, aldus 
Vanessa van der Does, manager van het Letsel Service 
Center (LSC), het shared service center voor alle 
personenschades binnen Delta Lloyd. ‘Het LSC begeleidt 
het gehele claimproces, onderhoudt het contact met 
het slachtoffer, maakt nauwkeurige afwegingen en kent 
uiteindelijk het schadebedrag toe. Hoe eerder wij erbij 
zijn hoe meer we voor het slachtoffer kunnen doen, 
hetgeen de gehele schadeafhandeling ten goede komt. 
VPI fase II versnelt het proces, omdat er geen dossiers 
meer via de post verzonden worden, maar alles geheel 
online verloopt.’ 

‘Letselschadeafhandeling is een delicaat proces.  
We hebben te maken met slachtoffers wiens leven op 
hun kop staat door iets wat hen buiten hun schuld is 
overkomen. Je start dan al op één nul achterstand. 
Daarnaast is het schadeafhandelingstraject soms een 
complex en langdurig traject met veel partijen. Er kan 
sprake zijn van acute geldnood. Vandaar dat we het 
zeer belangrijk vinden de Gedragscode Behandeling 
Letselschade goed te volgen. Hierin zijn strikte 
afspraken gemaakt over de te nemen acties, maar 
vooral over de bijbehorende termijnen. Dit geeft een 
slachtoffer zekerheid. VPI fase II kan hierin bijdragen. 
De betaalopdracht van aan een slachtoffer toegezegde 
betalingen komt zo immers sneller bij de volmacht 

waardoor we samen met de gevolmachtigde aan de 
uitkeringstermijn kunnen voldoen (binnen 2 weken na 
toezegging op de rekening van het slachtoffer). Hierop 
is ook recent aangedrongen bij het Verbond en de 
NVGA, want helaas is dat nu nog niet altijd de realiteit. 
Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een 
voortvarend proces, waardoor slachtoffers geholpen 
worden en niet voor de tweede keer slachtoffer worden.’

Klant van morgen
VPI is in nauwe samenspraak met de markt ontwikkeld. 
VPI Tariferen is al enkele jaren operationeel bij een 
achttal verzekeraars, waaronder Delta Lloyd.  
Als straks bij hen het schadebehandelingsproces meer 
gestructureerd gaat verlopen, wordt de keten veel 
directer en sneller, verwacht Wout. ‘In feite is VPI 
Schadebehandeling de next step in ketenintegratie. 
Geen brieven heen en weer, maar digitaal verkeer. 
Geen getrapte, maar rechtstreekse betaling aan de 
tegenpartij. En de gevolmachtigde krijgt een betere 
beheersing van zijn kasstroom op de koop toe. Wel zal 
hij zijn schadeprocesflow en administratie eerst moeten 
aanpassen, zodat het VPI-platform ook daadwerkelijk 
berichten kan aanleveren. Een kleine inspanning, die 
alleen maar voordelen biedt. Voor de gevolmachtigde en 
voor zijn tegenpartij.’ 

‘De voorbereidingen 
zijn in volle gang’
‘Het schadeproces tussen gevolmachtigden en 

Delta Lloyd is de basis voor de verdere uitrol van 

de VPI. De uitdaging hierbij is dat er verschillende 

typen schades zijn – buitenlandschade, letselschade, 

verzuimschade, boven-limietschade – die binnen 

Delta Lloyd in verschillende systemen worden 

behandeld. De bedoeling is dat die op elkaar gaan 

aansluiten. Daar gaan we een centrale ingang voor 

creëren. In het eerste kwartaal van 2013 staat de 

bouw en implementatie van fase II gepland. De 

voorbereidingen, waarbij we intensief in contact 

staan met VolmachtBeheer en de schadeafdelingen 

van Delta Lloyd, zijn al in volle gang. 

VolmachtBeheer gaat de opgeleverde functionaliteit 

namens de volmachten testen en beoordelen of deze 

conform de eisen is opgeleverd.’

 
 


