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De nieuwe intermediair denkt als een adviseur. Dat aan 
een adviseur andere eisen worden gesteld als aan een  
verkoper, betekent niettemin dat ook een adviseur  
financieel beloond wil worden voor zijn inspanningen. 
Hiervoor is een nieuwe marketingaanpak nodig.

Vergelijkingssites hebben er sterk aan bijgedragen dat klan-

ten mondiger zijn dan ooit. Maar ook ‘beweeglijker’. Over-

stappen naar een andere aanbieder is een fluitje van een 

cent geworden. En dat verschijnsel zet niet alleen een grote 

druk op marges, maar ook op de kosten van productie en 

distributie. De komst van de vergelijkingssites heeft ook 

meer dynamiek in de markt gebracht. En met deze dyna-

miek is de klantentrouw in Nederland, naar voorbeeld van 

het Verenigd Koninkrijk, gedaald. Daar komt bij dat zich 

door internet een ware informatierevolutie heeft voltrokken 

die de markt voor financiële producten, diensten en advies 

definitief heeft veranderd. De consument is overgeïnfor-

meerd, zoekt houvast en heeft vooral behoefte aan relevan-

tie. Een dialoog met zijn leverancier daarover vindt hij 

steeds belangrijker. Wat ligt er dus meer voor de hand dan 

juist hieraan kansen toe te dichten voor de verzekeringsadvi-

seur? Temeer omdat diverse onderzoeken uitwijzen dat nog 

steeds meer dan 50% van het totaal aantal verkochte verze-

keringen via intermediaire distributie tot stand komt en dit 

percentage eerder een stijgende dan dalende tendens ver-

toont. De consument wil (weer) de dialoog aangaan met ie-

mand in wie hij vertrouwen stelt en die hem bij de keuze 

voor en aanschaf van financiële producten helpt. Geen ver-

koper, maar een adviseur die aan zijn kant staat. Maar wat 

heeft marketing daarmee te maken?

Marketingcommunicatie
Feit is dat het deel van de markt dat nu adviesgevoelig is, 

meer en meer bewerkt wordt met zelfservice-producten. In 

die zin is direct marketing een ideaal communicatie- en 

distributiekanaal. Wat we zien 

is dat marketingcommunicatie 

(met de nadruk op communi-

catie) steeds vaker een belang-

rijkere rol speelt omdat hier-

mee de klantentrouw versterkt 

kan worden. Want, vergeet niet 

dat de belangrijkste reden 

waarom klanten voor een ande-

re aanbieder kiezen is dat ze 

hun eigen adviseur niet meer 

op het netvlies hebben. Door 

gebrek aan communicatie is 

die onzichtbaar geworden. Re-

gelmatig communiceren is 

daarom cruciaal om uw rol als 

autoriteit op het gebied van fi-

nanciële diensten steeds weer 

te bevestigen. Hoe vaker hoe 

beter.

Uit onze ervaring blijkt dat je 

minimaal zes keer per jaar met 

je klant moet communiceren. 

Als de boodschap relevant voor 

de klant is, zal hij actie onder-

nemen. Ook al reageert hij 

niet, hij zal de communicatie 

– mits relevant en to the point 

– waarderen. Met name de 

‘zelfservice-producten’ lenen 

Overgeïnformeerde klant  
zoekt houvast bij adviseur

René Teuwen is directeur-eigenaar van TeuwenSchouten, een 
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Start in februari 
de hbo-opleiding 

Financial Services 
Management 

via e-learning 
en maak een stap 

in uw carrière.

 www.han.nl/fsm

KOM NAAR DE
BIJEENKOMST OP 
15 DECEMBER!

zich goed voor een aanpak via de directe media zoals direct 

mail en e-mail.

Sommige producten kun je het hele jaar aanbieden. Bij an-

dere speelt de timing een belangrijke rol. Enkele maanden 

voor de vervaldatum de klant voorstellen om zijn inboedel-

verzekering eens onder de loep te nemen, kan uitermate 

succesvol zijn. Niet alleen is de kans op het sluiten van de 

post groot, ook zal de klant dit als een goed advies ervaren. 

Minder gevoelig voor timing zijn de advisering en communi-

catie over producten als een ongevallen- of verkeersrechts-

bijstandverzekering aan de klant met een autopolis waarop 

deze rubrieken niet zijn gedekt. Door de klant proacief te 

wijzen op de risico’s van het ontbreken van deze dekkingen 

percipieert en waardeert hij u als deskundig adviseur. Uit ei-

gen ervaring kan ik u zeggen dat dit zeer rendabele acties 

kunnen zijn.

 

Presenteer op niveau
Met de komst van een adviesfee voor een groot aantal pro-

ducten wordt de presentatie steeds belangrijker. Een beta-

lende klant verwacht kwaliteit. De presentatie van het ad-

vies bepaalt een aanzienlijk deel van de kwaliteitsbeleving 

van een klant. Een mooi gepresenteerd rapport wordt beter 

gewaardeerd dan twee geprinte A4’tjes. De inhoud mag dan 

hetzelfde zijn, de kwaliteitsbeleving maakt het verschil en 

kan zelfs doorslaggevend zijn.

Wat dat betreft kan de financiële sector veel leren van de 

‘maak-industrie’. Bonbons van bijvoorbeeld Leonidas wor-

den mooi verpakt en gaan er – mede daardoor – in als de 

spreekwoordelijke koek. Maar ook de brochures van de ge-

middelde managementadviseur zien er gelikt en verzorgd 

uit. De presentatie maakt het advies tastbaar. Een goede 

uitstraling zal ook bijdragen aan het gevoel van vertrouwen 

in u als adviseur.

Marketing kan dus helpen uw adviesfunctie te ondersteunen 

en levert extra omzet op. De belangrijkste adviezen daarbij 

zijn:

Communiceer minimaal zes keer per jaar met de klant.  

Dat levert behalve omzet ook klantentrouw op.

Wees daarbij proactief om het kwaliteitsstempel te bena- 

drukken.

Let op timing. Sommige diensten lever je continu. Andere  

zijn ‘seizoensgebonden’.

Heb aandacht voor cross-, up- en deepsell. 

Zorg voor een mooie presentatie van uw propositie. 


