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HYPOTHEEKMARKT

ook in haar rapport aan dat er relatief veel onder-
nemers voor een aflossingsvrije hypotheek hebben 
gekozen. Een groep die, zo vermoed de toezichthou-
der, over een minder riante oudedagsvoorziening 
beschikt. Vaak heeft deze groep juist voor aflossings-
vrij gekozen, omdat er andere vermogensbestandde-

len aanwezig zijn en er derhalve geen echt probleem 
voor hen is.’

Oorzaak is falend overheidsbeleid
Dat met name mensen met lagere inkomens en 
een hoge loan-to-value kwetsbaar zijn, doordat er 
vaak geen ruimte is om extra af te lossen en hogere 
maandlasten ook geen optie zijn, is een probleem 
dat ook de OvFD in de markt terugziet. Maar het wil 
daarbij wel opmerken dat deze groep vaak ook weinig 
alternatieven heeft. “Huren levert vaak nog hogere 
maandlasten op, als er al een passende huurwoning 
beschikbaar is. In dat opzicht is het niet zozeer de 
hypotheekvorm die het probleem vormt, als wel het 
falende overheidsbeleid als het gaat om het tot stand 
brengen van een evenwichtige woningmarkt waar 
voldoende aanbod is van huur- en koopwoningen in 
de verschillende segmenten”, zegt Dijkhof.

Verleng de looptijd
De meeste huiseigenaren zien volgens de OvFD hun 

risico’s rond aflossingsvrije hypotheken afgeno-
men.”

Gebruik de tijd die rest
Banken zijn dus tevreden over de resultaten tot 
dusver. En hoewel de NVB de zorgen deelt over de 
groep mensen die weet dat ze straks hun woonlasten 
mogelijk niet kunnen betalen, treft het hiervoor nog 
geen aanvullende maatregelen. Volgens de NVB 
hebben deze klanten vaak nog veel tijd en ruimte om 
maatregelen te nemen. “Hoe eerder ze ermee starten, 
hoe makkelijker het wordt. Er is echter ook een groot 
aantal klanten dat nog niet weet of ze straks hun 
hypotheeklasten nog kunnen betalen. En doordat ze 
dit niet weten, weten ze ook niet of ze iets moeten 
gaan doen. Daarom hebben banken deze aanpak 
onderdeel gemaakt van hun vaste dienstverlening en 
zullen zij de komende jaren doorgaan met het bena-
deren van klanten. Op die manier kan iedereen op 
basis van inzicht in de toekomstige financiële situatie 
een bewuste keuze maken”, aldus de NVB.

Vooral paniekzaaierij
De OvFD, brancheorganisatie voor onafhanke-
lijke hypotheekadviseurs, hypotheekketens en 
serviceproviders, vreest dat het AFM-onder-
zoek leidt tot onnodige paniek onder huizen-
bezitters met een aflossingsvrije hypotheek. 
Volgens Christian Dijkhof, voorzitter van de 
brancheorganisatie, is het goed om huizenbezit-
ters tijdig te informeren en adviseren over wat 
er aan het einde van de looptijd van de hypo-
theek kan gebeuren, maar is het daarbij wel 
belangrijk om onnodige paniek te voorkomen. 
“Feit is dat er weinig partijen zijn die zicht 
hebben op de totale vermogenspositie van deze 
consumenten of huishoudens. Zo geeft de AFM 

aflossingsvrije hypotheek helemaal niet als een verkeerde 
keuze. Dijkhof: “Veel huizenbezitters hebben er bewust 
voor gekozen vanwege de flexibiliteit en lage lasten. 
Voor ouderen met een beperkt pensioeninkomen is 
de aflossingsvrije hypotheek vaak de beste oplossing 
om in hun huis te kunnen blijven wonen. Zij hebben 

in veel gevallen ruim voldoende overwaarde en omdat 
hun maandlasten bescheiden zijn, is aflossen dan niet 
noodzakelijk. Want uiteindelijk wordt de hypotheek bij 
de verkoop van het huis volledig terugbetaald. Door die 
lage maandlasten blijft er bovendien ruimte om extra 
zorg in te kopen.”

Om huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek 
meer lucht te geven, ziet de OvFD als een mogelijke 
oplossing dat geldverstrekkers de looptijd van alle aflos-
singsvrije hypotheken verlengen van 30 naar 75 jaar of 
helemaal geen einddatum hanteren. “Mensen met een 
bescheiden inkomen kunnen dan de maandelijkse lasten 
van hun aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst 
over het algemeen prima betalen”, besluit Dijkhof. 

OvFD: “Zonder einddatum kunnen 
veel mensen de maandelijkse 
lasten prima blijven betalen”

MARKETING

Als organisatie wilt u een goede balans tussen klantwaarde (wat een klant u oplevert) en waarde voor de 
klant (wat u een klant oplevert). Toch hebben veel bedrijven hierin een mismatch. Daardoor kost het ze te 

veel tijd en geld om hun klanten correct te beheren. Dit resulteert in te weinig of  zelfs geen winst en een 
hoger verloop van klanten, omdat ze niet tevreden zijn en een andere aanbieder zoeken. Hoe ontdekt u 

met welke klanten u wél een optimale match heeft? We hebben hiervoor een businesscase uitgewerkt.

arketingadviesbureau BrainsLab 
en segmentatiespecialist Whooz 
namen 3.500 particuliere klanten 
van een financieel adviseur 

onder de loep. Het doel hiervan was inzicht te 
krijgen in wie de klanten van het bedrijf zijn, 
hoe belangrijk ze voor het bedrijf zijn én wat 
de klanten precies van het bedrijf verwachten. 
Om dit te ontdekken, hebben zij de postcodes 
van het klantenbestand vergeleken met de 7,8 
miljoen Nederlandse huishoudens waarover 
Whooz gegevens heeft. Door alle huishoudens 
te groeperen op basis van gemeenschappelijke 
kenmerken, voorkeuren en gedrag kregen de 
onderzoekers inzicht in de opbouw van de 
klantportefeuille.

Klantwaarde bepalen
Vervolgens hebben alle klanten een score 
gekregen. Hieruit bleek dat bepaalde klant-
profielen een veel hogere klantwaarde hadden 
dan andere. De adviseur bleek vooral sterk in 
hogere inkomensgroepen, waar ook de hoog-
ste klantwaarde lag. De 560 topklanten van 
het bedrijf hebben gemiddeld 8,5 producten 
bij het advieskantoor afgesloten. Duidelijk 
klanten om te koesteren dus. Daarnaast bleek 
dat 280 klanten totaal geen groeipotentie heb-
ben en dat van 1.750 klanten het potentieel 

en klantwaarde. Ook is helder hoe 
de marketing- en verkoopstrategie 
verder moet worden ingevuld. Een 
buitendienstmedewerker is bijvoor-
beeld lid geworden van een net-
werkclub waar veel mensen komen 
die het door het bedrijf gewenste 
klantprofiel hebben. 

Geen doel op zich
Een bedrijf dat geen goede balans 
heeft in de klantwaarde, genereert 
te weinig marge en wordt uitein-
delijk verliesgevend. Klantwaarde-
onderzoek biedt inzicht in hoe 
gezond een bedrijf is en wat de 
verwachting is voor de toekomst. 

Het bepalen van de klantwaarde is 
dus geen doel op zich. Het gaat er 
om te doorgronden waar potentieel 
in de klantportefeuille zit. Welke 
klanten moet u koesteren? Welke 
moet u stimuleren? Welke nieuwe 
klanten moet u zoeken? En welke 
bestaande moet u misschien zelfs 
laten gaan? Als u dat weet, gaat 
u met uw bedrijf een financieel 
gezonde toekomst tegemoet. 

M

Creëer de juiste balans 
tussen klantwaarde en 

waarde voor de klant

nog onvoldoende is gebruikt. Ver-
volgstap was dan ook te onderzoe-
ken hoe vooral dat laatste klantseg-
ment naar een hogere klantwaarde 
kon worden getild.

20% meer omzet
BrainsLab heeft een strategie ont-
wikkeld die meer focus had op de 
klantsegmenten met groeipotentie 
en meer balans bracht tussen klant-
waarde en waarde voor de klant. 
Daarnaast werden adressen gezocht 
en benaderd die vergelijkbaar waren 
met de klanten uit het topsegment. 
Na ruim een jaar had de financieel 
adviseur hierdoor 20% meer omzet. 

Het aantal klanten met een hoge 
klantwaarde steeg van 560 naar 
678 en de gemiddelde polisdicht-
heid ging van 4 naar 4,2. Ook bleek 
dat vaak de klanten met een lage 
klantwaarde veel aandacht van de 
medewerkers vergde en klanten met 
een hoge huidige en potentiële hoge 
en midden waarde vaak het minst 
aandacht vragen. Bovendien hebben 
de medewerkers van het bedrijf nu 
een veel beter inzicht in hun klanten 
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MET WELKE KLANTEN 
heeft ú een optimale match

Potentiële waarde

Huidige waarde Laag Midden Hoog

Laag 280 420 735

Midden 175 438 595

Hoog 53 245 560

"Geel zijn de klanten waar meer potentie in zit"


