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We ontmoeten Stijn Réz op dinsdag 1 oktober, de dag van de 
lancering van de nieuwe landelijke reclamecampagne van 
REAAL. Een perfect vertrekpunt voor ons gesprek. Wat zegt 
de ‘Vaak Vergeten Vragen’-campagne over de strategie van 
REAAL? ‘Als je deze campagne vergelijkt met wat we in het 
verleden deden, zie je een belangrijk verschil. Het gaat niet 
over ons of over een bepaald product, maar over de klant. 
Consumenten willen tegenwoordig zelf de regie voeren over 
hun leven, en dus ook over wat ze wel en niet verzekeren. 
Zeker nu er door het provisieverbod apart voor advies moet 
worden betaald, zie je dat steeds meer consumenten gaan 
‘doe het zelven’. Daarbij kijken ze vooral naar prijs en, zo leert 
de ervaring, vergeten ze zichzelf de vragen te stellen die er bij 
een financieel product werkelijk toe doen. Dat kan later voor 

nare verrassingen zorgen. Onze campagne is daarom gericht 
op bewustwording; met de ‘Vaak Vergeten Vragen’ willen we 
consumenten helpen om een weloverwogen keuze te maken. 
Financieel adviseurs kunnen daarop inhaken door de vragen 
van hun klanten te beantwoorden en hen van een goed advies 
te voorzien.’

HOE KIJK JE NAAR DIRECT KLANTCONTACT IN DE 
TOEKOMST? 
‘Het komt steeds meer voor dat klanten rechtstreeks bellen 
met onze Klantenservice. In veel gevallen hebben zij gelukkig 
een prima relatie met hun financieel adviseur en willen ze ook 
graag door die adviseur worden geholpen. Maar het komt ook 
voor dat we worden gebeld door klanten die, bijvoorbeeld 

De verzekeringsmarkt verandert in snel tempo. Consumenten worden zelfbewuster en zoeken steeds vaker hun eigen weg. Tegelijk zet het provisieverbod het 

distributielandschap verder onder druk. Deze ontwikkelingen vragen om een passend antwoord. Van u als financieel adviseur, maar ook van ons. Welke strategie 

kiest REAAL? En wat betekent dit voor u en onze klanten? Komend jaar wordt de besluitvorming afgerond. Stijn Réz, directeur Intermediaire Distributie, schetst

alvast een paar contouren. 

Stijn Réz over distributiestrategie: 

‘REAAL GELOOFT IN DE KRACHT   
 VAN ADVIES’

PAK DE REGIE 
U heeft het ongetwijfeld gelezen. Op 19 augustus 2013 heeft de 
Staat bij de Europese Commissie een herstructureringsplan voor 
SNS REAAL ingediend. In dit plan is voorgesteld om de bank- en 
verzekeringsactiviteiten te ontvlechten, zodat de verzekeraar en de 
bank (op termijn) hun eigen weg zullen gaan. Was u verrast? Wij niet. 
SNS REAAL heeft het herstructureringsplan namelijk in nauw overleg 
met het Ministerie van Financiën opgesteld. Na de nationalisatie 
hebben we (lees: de Raad van Bestuur) direct de regie gepakt om 
invloed te kunnen uitoefenen op de toekomst van het bedrijf en de 
continuïteit van onze operationele activiteiten te waarborgen. Bij de 
vervolgstappen op weg naar de splitsing houden we die touwtjes zo 
veel mogelijk zelf in handen. In het belang van onze klanten, maar 
ook in het belang van u en onze medewerkers. Alles is erop gericht 
dat de buitenwereld niets merkt van de veranderingen die intern gaan 
plaatsvinden. Tegelijk gaan we onverdroten door met het verder 
verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Genoeg over de toekomst, terug naar vandaag en de uitdagingen 
waar we voor staan. Want die zijn er volop. Ik vertel u niets nieuws als 
ik zeg dat de verzekeringsmarkt turbulenter is dan ooit. Veranderend 
consumentengedrag, de snelle digitalisering van de samenleving, 
nieuwe toetreders op de markt en tal van andere trends (zie pagina 
11) vragen om een adequaat antwoord. Ook aan uw kant, in het 
distributielandschap, is turbulentie troef. De zoektocht naar nieuwe 
verdienmodellen en de strengere vakbekwaamheids-eisen zijn maar 
twee van de vele ontwikkelingen die uw bedrijfsvoering direct raken. 
We kunnen elkaar dus een hand geven. En dat moeten we ook doen; 
letterlijk en figuurlijk. De enige route vooruit is: niet verslappen, het 
hoofd koel houden, allebei op ons eigen terrein de regie pakken en 
gezamenlijk onze toegevoegde waarde in de driehoek verzekeraar-
klant-adviseur bewijzen en versterken.

Wat die ‘regie’ betreft, voegen wij de daad bij het woord. Na een 
relatief lange periode van mediastilte voeren we dit najaar een brede 
consumentencampagne om het merk REAAL weer een krachtig 
gezicht te geven in de markt. Onder de vlag van de ‘Vaak Vergeten 
Vragen’ richten we daarbij de schijnwerpers op onze paradepaardjes: 
de REAAL Overlijdensrisicoverzekeringen en de UNIM AOV. U leest er 
alles over in deze REALITEITEN. Uiteraard voeren we de campagne 
samen met onze distributie-partners. Doet u met ons mee om zo veel 
mogelijk klanten blij te maken en van een goed advies te voorzien? 

BART JANKNEGT
DIRECTEUR MARKETING EN DISTRIBUTIE

door een faillissement, geen financieel adviseur meer hebben. 
Of dat er wel een adviseur is maar dat de klant, ondanks onze 
herhaalde aansporingen om met die adviseur contact op te 
nemen, bepaalde zaken samen met REAAL wil regelen. In dit 
soort situaties kunnen we twee dingen doen: ‘nee’ zeggen, 
met als gevolg dat de klant gefrustreerd afhaakt. Of ‘ja’, en de 
oplossing bieden waar de klant zelf om vraagt. Steeds vaker 
voelen wij ons gedwongen om de klant ook in die laatste 
situatie te helpen. Twee uitgangspunten staan hierbij voorop: 
wij geven geen advies en onze dienstverlening is niet gratis. 
In de driehoeksrelatie REAAL-klant-adviseur blijft hierdoor 
sprake van een gelijk speelveld. Om te ervaren hoe dit in de 
praktijk werkt, draaien op dit moment pilots met klanten die 
ons rechtstreeks benaderen. Het gaat daarbij om klanten 

die een bestaand product willen omzetten naar een bancaire 
variant, zelf een oplossing hebben gekozen voor een kleine 
expirerende lijfrentepolis of met een beleggingsverzekering 
willen switchen naar (nieuwe) goedkopere fondsen. Na afloop 
van de proefperiode gaan we evalueren. Bij die evaluatie 
betrekken we uiteraard ook het intermediair om er beiden 
lering uit te kunnen trekken. Adviseurs die met ons willen 
meedenken, zijn van harte welkom en kunnen dit aangeven 
bij hun rayonmanager of deskaccountmanager.’ 

WELKE VISIE HEEFT REAAL OP DE SAMENWERKING MET 
HET INTERMEDIAIR? 
‘Laat ik allereerst benadrukken dat REAAL groot is geworden 
door de samenwerking met onze distributiepartners. Het is 

ook onze uitdrukkelijke ambitie om samen verder te groeien. 
Waar we op dit moment wel over nadenken, is met wie en in 
welke vorm. Wat voor financieel adviseurs geldt, geldt ook 
voor ons: de marges staan zwaar onder druk. Dat dwingt 
ons ertoe om keuzes te maken. De besluitvorming over onze 
nieuwe distributiestrategie ronden we komende periode af. 
Dat de klant in deze nieuwe strategie nog meer centraal staat, 
is in ieder geval zeker. In een volgende REALITEITEN vertel ik 
hier meer over.’ 

Stijn Réz

KANTTEKENINGEN

VERZEKERINGSCHECK VOOR ADVISEURS UITGEBREID
Maakt u bij uw hersteladvies al gebruik van de Verzekerings-
check? Deze handige tool biedt u online inzicht in de beleg-
gingsverzekeringen van uw klanten. Afgelopen maanden is de 
Verzekeringscheck verder verfijnd en verbeterd. Hierdoor kunt 
u nóg sneller aan de slag. Wat is er nieuw? 
Polisoverzicht duidelijker
Het overzicht met de polissen van uw klanten is uitgebreid met 
drie kolommen:

1. Maatwerk
Sommige verzekeringen wijken qua producteigenschappen 
af van de rest. Denk bijvoorbeeld aan REAAL-klanten met 
een beleggingsverzekering van Zwitserleven. Dit noemen 
we maatwerkpolissen. Bij een maatwerkpolis kunt u niet 
via het polisnummer doorklikken naar de polisdetails. De 
gegevens ontvangt u schriftelijk op het moment dat wij uw 
klant aanschrijven. Voortaan ziet u van elke polis direct of het 
maatwerk is of niet.

2. Kwetsbaar
In het stappenplan van de AFM staat beschreven dat kwetsbare 
klanten als eerste benaderd moeten worden. In de kolom 

Kwetsbaar ziet u of een verzekering een Lijfrente (L), Verpande 
verzekering (V) of een verzekering is waarvan de eindwaarde 
lager is dan de premie-inleg (W, waarbij de premie hoger dan 
€ 100,- per maand moet zijn).

3. Status hersteladvies
Heeft u uw klant al benaderd voor hersteladvies? Is het advies 
nog onder handen of inmiddels afgerond? In deze kolom houdt 
u het zelf bij. Ook als de klant aangeeft geen hersteladvies te 
willen. U moet dan overigens wel een handtekening van uw 
klant in uw dossier hebben waaruit dit blijkt. Wij bellen een 
kleine groep klanten om hen extra te activeren. Als u heeft 
ingevuld dat de klant al is geadviseerd, het hersteladvies in 
behandeling is of de klant geen advies wil, nemen wij geen 
contact op.

Extra polisdetails
Als u in het polisoverzicht klikt op een van de polisnummers, 
komt u in het overzicht polisdetails terecht. Hier is een 
regel aan toegevoegd: voortaan ziet u direct of in een 
beleggingsverzekering garanties zijn opgenomen. Ook is de 
geboortedatum van de verzekerde toegevoegd. Dit maakt het 
makkelijker om een offerte te maken.

Verzenddatum herinneringsbrief
Uw klanten ontvangen dit jaar een herinneringsbrief met 
inlogcodes voor de Verzekeringscheck. Vanaf nu ziet u in uw 
Verzekeringscheck wanneer we de herinneringsbrief naar uw 
klant hebben gestuurd. Is de ‘Datum Reminderbrief ’ leeg? 
Dan hebben we de brief nog niet verstuurd.

EXTRA TIP
Zet een vinkje links bovenin het overzicht om 
de briefdata voor alle polisnummers te zien. 
U kunt ook per polis de briefdata bekijken 
door op het driehoekje vóór het polisnummer 
te klikken.

!TIPS

> U VINDT DE VERZEKERINGSCHECK OP REAAL.NL/PARTNERS > DOSSIER HERSTELADVIES. INLOGGEN DOET U MET DEZELFDE   

 INLOGGEGEVENS. ZO HOEFT U MAAR ÉÉN WACHTWOORD TE ONTHOUDEN.
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Steeds meer consumenten maken hun eigen keuzes op het gebied 
van verzekeringen. Met alle onzekerheid en twijfel die daarbij 
komt kijken. Want hoe mondig klanten tegenwoordig ook zijn 
en hoe veel informatie ze al zelf via internet hebben verzameld, 
toch zien zij vaak door de bomen het bos niet. Met als gevolg dat 
zij relevante vragen over het hoofd zien en uiteindelijk voor een 
verzekeringsoplossing kiezen die mogelijk niet volledig aansluit 
bij hun wensen en behoeften. Zeker bij ingewikkelde financiële 
vraagstukken zoals arbeidsongeschiktheid en nabestaanden-
planning ligt dit risico op de loer. Voor ons, maar ook voor u, ligt 
hier dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid om klanten 
goed voor te lichten. Daarom voeren we tot eind december de 
landelijke campagne ‘Vaak Vergeten Vragen’. Hierin gaan we alle 
Nederlanders uitdagen met een aantal van deze belangrijke vragen. 
En tonen we aan dat REAAL een partij is die actief meedenkt en 
consumenten helpt om een weloverwogen keuze te maken.

Top 10 ‘Vaak Vergeten Vragen’ 
Als onderdeel van de reclamecampagne stellen we voor 
verschillende financiële producten de top 10 ‘Vaak Vergeten Vragen’ 
samen. Bij de aftrap van de campagne, op 1 oktober, zijn we gestart 
met de ‘Vaak Vergeten Vragen’ over arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. Waaronder: ‘Is zwangerschapsverlof nu wel of 
niet meeverzekerd?’ En: ‘Als ik mijn eigen beroep niet meer kan 
uitoefenen, maar ander werk nog wel; heb ik dan recht op een 
uitkering?’ Uiteraard wijzen we consumenten hierbij meteen op 
de voordelen van ons AOV-assortiment en de onlangs verbeterde 
productvoorwaarden (zie pagina 6). Begin november krijgt 
de campagne een vervolg met de ‘Vaak Vergeten Vragen’ over 
overlijdensrisicoverzekeringen. Met, hoe kan het ook anders, onze 
populaire en scherp geprijsde REAAL ORV volop in de schijnwerpers 
(zie pagina 5). 

Hoe helpen we u?
De ‘Vaak Vergeten Vragen’-campagne is voor u een uitgelezen 
kans om uw toegevoegde waarde te bewijzen en uw klanten te 
helpen met een goed AOV- en ORV-advies. Om succesvol op de 
campagne te kunnen inhaken, helpen wij u met verschillende 
middelen. Zo hebben wij de top 10 ‘Vaak Vergeten Vragen’ over 
arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen 
gebundeld in handige boekjes. U kunt ze naar uw klanten sturen 
als voorbereiding op een geplande afspraak. Of juist om hen voor 
een gesprek uit te nodigen. Maak er gebruik van! Heeft u extra 
boekjes nodig? U kunt ze eenvoudig bijbestellen via 
reaal.nl/partners.

LANDELIJKE CAMPAGNE VAAK VERGETEN VRAGEN

REAAL HELPT U OM UW
KLANTEN TE HELPEN

Radiocommercials, online banners, advertenties, billboards en abri’s langs de weg. Sinds 1 oktober 

is REAAL prominent in beeld met de landelijke campagne ‘Vaak Vergeten Vragen’. In deze campagne 

maken we consumenten bewuster van wat de belangrijkste vragen zijn om te stellen bij een advies-

gesprek. Zo helpen we hen om een weloverwogen keuze te maken. In de campagne stellen we de rol 

van een expert centraal: de financieel adviseur voor het persoonlijke advies en de experts van REAAL 

voor informatie over onze producten.

> MEER WETEN OVER DE CAMPAGNE? KIJK OP REAAL.NL/PARTNERS  OF  NEEM CONTACT OP MET UW RAYONMANAGER 

 OF DESKACCOUNTMANAGER. 

In opdracht van REAAL heeft TNS NIPO in juni 2013 een 
onderzoek gedaan onder 1.036 Nederlanders met een vaste 
partner (samenwonend, getrouwd, lat-relatie). Het onderzoek 
leverde opvallende uitkomsten op, zoals:

 De helft van de ondervraagden denkt ‘wel eens’ na over de  
 financiële gevolgen bij het overlijden van een partner.

 Een derde verwacht in middelmatige tot grote financiële  
 problemen te komen bij het overlijden van de partner.

 Slechts een kwart heeft een goede nabestaandenvoorziening  
 getroffen.

 Van de bezitters van een koopwoning verwacht 70% weinig tot  
 geen financiële problemen. Bij huurders is dit slechts 53%.

Nabestaandenrisico onbekend
Uit de onderzoeksresultaten kunnen we twee belangrijke 
conclusies trekken: veel Nederlandse stellen zijn zich 
onvoldoende bewust van de financiële risico’s van overlijden en 
nabestaandenplanning staat vaak laag op de prioriteitenlijst. 
Zorgwekkend. Nog eens te meer, omdat het kabinet het sociale 
vangnet van de overheid de komende jaren verder wil beperken.
 
Nieuwe ORV-markt: huurders
Nabestaandenplanning is dus harder nodig dan ooit tevoren. 
Hier ligt een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
en meteen ook een kans, voor ons als verzekeraar én voor 
u als financieel adviseur. Door onze krachten te bundelen, 

kunnen wij consumenten niet alleen bewust maken van het 
nabestaandenrisico, maar daarvoor ook de oplossing aanreiken: 
onze scherp geprijsde REAAL Overlijdensrisicoverzekering. 
Daarom gaan wij de komende maanden in onze ‘Vaak Vergeten 
Vragen’-campagne, samen met u, het belang van een goede 
nabestaandenvoorziening actief onder de aandacht brengen. 
Daarbij richten we ons in het bijzonder op een nieuwe markt: 
de doelgroep huurders. In tegenstelling tot huizenkopers, die 
de hypotheek vaak direct combineren met een (minimum) 
overlijdensdekking, hebben veel huurders namelijk niets op dit 
vlak geregeld. Wanneer de huurovereenkomst op twee inkomens 
is gebaseerd en één van beide partners overlijdt, kunnen de 
gevolgen dan ook groot zijn. Met radiospots, billboards, abri’s 
en artikelen in de pers gaan we huurders hiervan bewust maken: 
‘Als mijn partner overlijdt, hoe kan ik dan ooit de huur betalen?’ 
Een mooi inhaakmoment voor u als adviseur, waarbij u uw 
deskundigheid kunt bewijzen door uw klanten blij te maken 
met een financiële nabestaandenanalyse. Met ons boekje ‘Vaak 
Vergeten Vragen’ en onze ORV-toolkit kunt u doelgericht aan de 
slag. Doet u met ons mee?

ORV NAJAARSCAMPAGNE: 
NABESTAANDENPLANNING 
HARDER NODIG DAN OOIT

Overlijden van de partner kan grote financiële gevolgen hebben. Toch zijn Nederlandse stellen hier 

matig op voorbereid. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van REAAL. 

Nabestaandenplanning is dus hard nodig. In onze ‘Vaak Vergeten Vragen’-campagne brengen we

het onderwerp breed onder de aandacht. Lift u mee en helpt u uw klanten met een goed ORV-advies?

> MEER WETEN OVER DE CAMPAGNE? KIJK OP REAAL.NL/PARTNERS  OF 

 NEEM CONTACT OP MET UW RAYONMANAGER OF DESKACCOUNTMANAGER. 

HBR AdviesCentrum in Bloemendaal is in 1994 ontstaan uit een fusie van de bedrijven van Jan Brandenburg 
en Roel van den Heuvel. De verzekeringservaring van de twee partners gaat echter verder terug in de tijd. 
‘Dit jaar vieren we allebei ons 30-jarig jubileum. Puur toeval, maar wel leuk’, vertelt Roel van den 
Heuvel trots. Met ruim 6.000 relaties, waaronder zo’n 1.200 bedrijven, behoort HBR AdviesCentrum 
tot de middelgrote advieskantoren. Met als motto ‘Het Betere Regelen’ kunnen klanten voor alle 
verzekeringsvragen rekenen op een persoonlijk advies en een passende oplossing. Of het nu gaat om 
schade-, zorg-, pensioen- of levensverzekeringen. Onder de eigen huisvolmacht HZB Volmacht BV wordt 
daarbij samengewerkt met verschillende verzekeraars, waaronder REAAL. 
‘Voor overlijdensrisicoverzekeringen doen we tegenwoordig veel zaken met REAAL’, zegt Roel van den 
Heuvel. ‘De REAAL ORV was al redelijk scherp geprijsd, maar door de recente tariefsverlaging komt het 
product bij onze premievergelijkingen steevast goed uit de bus. Naast de prima prijs-kwaliteitverhouding 
zijn er nog twee belangrijke redenen waarom we op dit moment graag met REAAL samenwerken: de helder 
geschreven polisvoorwaarden, die voor onze klanten goed te begrijpen zijn, en het snelle, vrijwel foutloze 
aanvraag- en acceptatieproces. REAAL heeft z’n zaakjes goed onder controle. Dat is in het verleden wel eens 
anders geweest. Nu komt het er wel op aan om deze positie te bewaken en niet te verslappen. Dat geldt ook 
voor de tariefstelling. Niets is zo veranderlijk als de ORV-markt!’  

‘REAAL ORV STERK IN PRIJS EN PROCES’

“Als mijn partner overlijdt, 
 hoe kan ik dan ooit de huur 
 betalen?”

NIEUW
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1. VERBETERDE VOORWAARDEN

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen uw klanten bij REAAL een AOV afsluiten met als eindleeftijd 66 of 67 
jaar. Hiermee spelen wij in op de wettelijke verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor bij arbeids-
ongeschiktheid risico ontstaat op een gat in het inkomen. De verhoging van de eindleeftijd is 
mogelijk voor alle varianten van de UNIM AOV, UNIM Plus AOV, UNIM AOV voor Werknemers en 
de Ondernemers AOV 0510. Klanten die op 1 oktober 2013 al een UNIM AOV, UNIM Plus AOV, 
UNIM AOV voor Werknemers of een Ondernemers AOV 0510 van REAAL hebben, kunnen hun 
verzekering tot 1 juli 2014 aanpassen zonder medische waarborgen. Dit ongeacht hun leeftijd.

Naast de verhoging van de AOV-eindleeftijd hebben wij ook de voorwaarden van de UNIM Plus 
AOV verbeterd:

 Uitloop meeverzekerd
 Stopt een verzekering, omdat uw klant deze heeft opgezegd? En wordt uw klant arbeids- 
 ongeschikt in de periode tussen het moment van opzeggen en het moment dat de   
 verzekering stopt? Dan kan hij of zij vanaf 1 oktober 2013 toch aanspraak maken op een  
 uitkering. 

 Uitkering bij overlijden
 Heeft uw klant een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid en komt hij of zij te overlijden?  
 Dan betalen wij vanaf 1 oktober 2013 de uitkering na zijn of haar overlijden nog drie maanden  
 door aan de nabestaanden.

 Zwangerschapsdekking 
 Vanaf 1 oktober 2013 verlengen wij de maximale uitkeringsduur bij zwangerschap van 
 16 weken naar 18 weken. Hier trekken wij de eigenrisicotermijn van af. Hierdoor kan uw klant  
 meer tijd doorbrengen met haar baby.

 Uitkering bij adoptie 
 Vanaf 1 oktober 2013 biedt REAAL klanten met een UNIM Plus AOV de mogelijkheid om een  
 uitkering aan te vragen wanneer hij of zij een kind adopteert. Voor klanten met een   
 Ondernemers AOV was dit al mogelijk. Uw klant ontvangt een uitkering van maximaal dertig  
 dagen. De uitkering gaat in op de dag dat het kind bij uw klant komt wonen.
 
2.  UW KLANT HEEFT DE KEUZE ZICH TE VERZEKEREN TEGEN BEROEPSARBEIDSONGESCHIKT- 
 HEID OF PASSENDE ARBEID

3. ACTIEVE ONDERSTEUNING BIJ PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE DOOR REAAL LIJFWACHT

4. TELE-CLAIMS (BINNEN 48 UUR DUIDELIJKHEID OVER DE UITKERING) EN TELE-ACCEPTATIE  
 (BEOORDELING OP BASIS VAN TELEFONISCHE ACCEPTATIE)

5. EEN SCHERPE PREMIE EN 70% INSTAPKORTING OVER DRIE JAAR

Werknemers gaan uit naam van het bedrijf 

naar klanten, op zakenreis of doen mee aan 

bedrijfsuitjes. Dat brengt risico’s met zich 

mee. Zijn uw klanten en hun werknemers in 

die gevallen goed verzekerd? Met de REAAL

Schadeverzekering voor Werknemers biedt u 

een aanvulling op de Aansprakelijkheids-

verzekering voor Bedrijven (AVB). 

MKB-specialist Frank Overmars ziet volop 

advieskansen: ‘Veel MKB-ondernemers zijn 

niet goed op de hoogte van hun zorgplicht 

voor werknemers.’

De REAAL Schadeverzekering voor Werknemers komt voort uit ontwikkelingen in de rechtspraak 
rondom ‘goed werkgeverschap’ en werkgeversaansprakelijkheid. ‘Tot voor kort was de zorgplicht 
van de werkgever beperkt tot het creëren van veilige werkomstandigheden. De aansprakelijkheid 
hiervoor is over het algemeen gedekt op een AVB’, vertelt Frank Overmars. ‘De laatste jaren heeft 
de Hoge Raad het begrip ‘goed werkgeverschap’ echter steeds verder opgerekt. Werkgevers 
moeten nu ook zorgen voor een goede verzekeringsdekking voor werknemers tegen ongevallen. 
De jurisprudentie kent intussen diverse uitspraken waarin de werkgever schadevergoeding moet 
betalen omdat niet aan deze zorgplicht is voldaan. Veel werkgevers gaan ervan uit dat de schade 
onder de AVB valt, maar dat is niet altijd het geval. Daarom kan het verstandig zijn om naast de 
AVB de REAAL Schadeverzekering voor Werknemers af te sluiten.’ 

Wat houdt deze verzekering precies in?
‘De Schadeverzekering voor Werknemers is een aanvulling op de standaard AVB. Het product 
biedt dekking voor schade door zowel werk- als bedrijfsgerelateerde ongevallen, bijvoorbeeld 
tijdens bedrijfsuitjes, opleidingen en zakenreizen. Schade door ongevallen in het woon-
werkverkeer is ook verzekerd. Kortom, door de combinatie met de AVB weet de werkgever 

100% zeker dat hij bij ongevallen van werknemers voldoet aan het criterium van ‘goed 
werkgeverschap’. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want de polisvoorwaarden zijn 
zo geformuleerd dat ook eventuele nieuwe jurisprudentie over de zorgplicht van werkgevers bij 
ongevallen onder de dekking valt.’ 

Is het een kansrijk adviesproduct?
‘Zeker weten. Ten eerste zijn veel MKB-ondernemers niet of nauwelijks op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in de rechtspraak over hun zorgplicht. Daardoor lopen ze onbewust 
grote financiële risico’s. In de tweede plaats hebben vrijwel alle MKB-bedrijven een AVB, maar 
die is veelal uitgebreid met een onoverzichtelijke lappendeken van aanvullende verzekeringen, 
clausules en dekkingen. Twee overtuigende argumenten voor financieel adviseurs om met hun 
MKB-relaties het gesprek aan te gaan over werkgeversaansprakelijkheid, uitleg te geven en de 
AVB tegen het licht te houden. Met de Schadeverzekering voor Werknemers hebben ze daarbij 
meteen de ideale verzekeringsoplossing achter de hand.’ 

REAAL heeft het assortiment arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verbeterd. Hierdoor sluiten zij 

nog beter aan op de wensen van uw klant. En… nog steeds tegen een scherp tarief. Reden genoeg 

om onze AOV’s in de ‘Vaak Vergeten Vragen’-campagne in het zonnetje te zetten. Daarbij richten 

we ons speciaal op de hoger opgeleide zakelijke professionals, waaronder medici, fysiotherapeu-

ten en accountants. Kansrijke doelgroepen, voor ons én voor u. De campagne loopt tot en met 

31 december 2013. Doet u mee? Vijf overtuigende argumenten voor een succesvol AOV-advies.

VIJF REDENEN OM UW KLANTEN 
EEN AOV VAN REAAL TE ADVISEREN

> MEER WETEN? KIJK OP REAAL.NL/PARTNERS OF NEEM CONTACT OP MET UW RAYONMANAGER OF DESKACCOUNTMANAGER.

FRANK OVERMARS OVER REAAL SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS:

‘WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID 
WORDT STEEDS VERDER OPGEREKT’

Het MKB zit in zwaar weer. Doordat 
consumenten de hand op de knip houden, 
kampen veel MKB-bedrijven met financiële 
problemen. Om kosten te besparen, 
bezuinigen zij op hun verzekeringspakket. 
Financieel adviseurs met focus op de MKB-
markt hebben hier last van, zo blijkt uit een 
onderzoek van REAAL. Maar zij zien de 
toekomst met vertrouwen tegemoet en 
rekenen op economisch herstel. 

In het onderzoek heeft REAAL aan tien MKB-adviseurs gevraagd 
wat zij merken van de economische recessie in het MKB. De 
meerderheid van de adviseurs geeft aan vragen van klanten te 
krijgen over een versobering van de verzekeringsdekking dan wel 
een goedkoper product. Kostenbesparing staat bij de 
gemiddelde MKB-ondernemer op dit moment bovenaan de 
prioriteitenlijst en prijs telt daarbij zwaarder dan de kwaliteit van 

de voorwaarden. ‘Men wil geen franje meer, maar alleen het 
hoognodige verzekeren. Klanten nemen daarbij de gok dat er 
niets gebeurt’, aldus één van de deelnemers aan het onderzoek. 
Vooral ZZP’ers en kleine en middelgrote MKB-bedrijven 
bezuinigen actief op hun verzekeringspakket (schade en AOV); in 
het grootzakelijke segment is deze tendens volgens de adviseurs 
minder zichtbaar, met uitzondering van pensioen.

Betalingsachterstanden
De financiële malaise in het MKB uit zich ook langs een andere 
weg: vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek melden 
oplopende betalingsachterstanden en wanbetaling. Veel 
MKB-ondernemers kiezen er blijkbaar voor om, 
noodgedwongen, rekeningen bewust langer te laten liggen of 
zelfs helemaal niet te betalen. Zij verleggen daarmee hun 
cashflow-probleem naar de adviseur en de verzekeraar. 
Financieel adviseurs ondervinden hiervan in toenemende mate 
de gevolgen, bovenop de teruglopende premie-inkomsten door 
de verschraling van de verzekeringsportefeuille.

Optimistisch 
Ondanks de perikelen in de MKB-markt zitten adviseurs niet bij 
de pakken neer, wijst het onderzoek uit. Integendeel, 
uitgedrukt in een rapportcijfer waarderen zij het jaar 2013 
gemiddeld op een 6+; nog steeds een voldoende. Vrijwel alle 
deelnemers geven daarbij aan hun MKB-klanten zoveel 
mogelijk te servicen, actief mee te denken over 
besparingsmogelijkheden en te zoeken naar alternatieve 
oplossingen, zoals een goedkoper tarief. Opvallend is verder 
dat een aantal adviseurs de bezuinigingsvraag van de klant 
benadert als een kans om risico’s bespreekbaar te maken, het 
verzekeringspakket in de breedte door te lichten en te 
investeren in de klantrelatie. Want gevraagd naar de toekomst, 
geeft de meerderheid aan vertrouwen te hebben in economisch 
herstel, zo niet in 2014 dan in 2015. Ook voor financieel 
adviseurs lijkt dus het motto: even doorbijten.   

ONDERZOEK: MKB BEZUINIGT OP VERZEKERINGEN

Hoe ondersteunen we u in de campagne?
Om ons AOV-assortiment onder de aandacht te brengen, zetten we in de campagne verschillende middelen in: een radiocommercial, advertenties 
in medische en accountancy vakbladen, banners op websites en billboards op plekken die relevant zijn voor de doelgroep (ziekenhuizen 
bijvoorbeeld). Ook voor u hebben we materialen ontwikkeld waarmee u zelf op de campagne kunt inhaken. Zo is er speciaal voor uw klanten het 
gratis boekje ‘Vaak Vergeten Vragen over AOV’s’. Hierin staan de tien belangrijkste vragen die ondernemers bij de keuze voor een AOV vergeten te 
stellen. Een mooie binnenkomer om uw meerwaarde als adviseur te bewijzen en uw klanten te interesseren voor een adviesgesprek! U kunt de 
boekjes bestellen via reaal.nl/partners. Bovendien ontvangen uw klanten in de actieperiode van 1 oktober tot en met 31 december een Pluim ter 
waarde van € 150 bij het  afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van REAAL. 
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VERBETERING 1: 
gebruiksvriendelijk en snel
U ziet het meteen bij binnenkomst: reaal.nl/partners heeft een nieuw, fris ‘gezicht’:

 De indeling van de menubalk is aangepast. ‘Aan de slag’ staat nu prominent  vooraan. De weg  
 naar aanvragen, berekenen, wijzigen of inzien is daardoor net iets korter dan u gewend was. 

 Alle teksten zijn beter leesbaar. Door het grotere lettertype heeft u geen vergrootglas meer nodig.
 Met de donkerblauwe navigatiebalk bovenaan de website, geïnspireerd door Google, kunt u  

 eenvoudig switchen naar onze consumentensite reaal.nl. 

Sinds half augustus is hij in de lucht: reaal.nl/partners. Op dit nieuwe partnerportaal, de opvolger 

van MijnREAAL, vindt u alles wat u als financieel adviseur nodig heeft om uw klanten optimaal te 

bedienen. Wat is er verbeterd? De belangrijkste veranderingen op een rij. 

DAG MIJNREAAL, WELKOM 
REAAL.NL/PARTNERS 

Hoe krijg ik meer leads via mijn site? Besteed ik mijn online (advertentie)budget aan 
de juiste onderdelen? Terechte vragen waar veel dienstverleners, en dus ook financieel 
adviseurs, mee worstelen. Zeker nu de consument zich in toenemende mate online 
begeeft voor oriëntatie en aankoop. Drie tips om meer rendement te halen uit uw 
website.

1. Analyseer uw website
Wat doen bezoekers op uw site? Bekijken ze de pagina’s die u belangrijk vindt? Starten 
ze het filmpje en kijken ze het uit? Welke artikelen in uw nieuwsbrief leveren omzet op? 
Vragen die zeer belangrijk zijn voor de effectiviteit van uw site. Zonder inzicht in het gedrag 
van bezoekers en het effect van uw inspanningen staat u met lege handen en bent u 
blind. Gebruikt u nog geen webstatistieken? De gratis tools Google Analytics of Piwik zijn 
eenvoudig te installeren.

2. Stel doelen en targets
Wat wilt u bereiken? Zonder doelen en targets weet u niet waar u moet gaan verbeteren. Bent 
u  tevreden met 10 offerteaanvragen per dag? Of 100 per week? Maak uw doelen zo specifiek 
mogelijk, bijvoorbeeld 25 offerteaanvragen voor een rechtsbijstandverzekering per week. 

Dit kunt u weer opdelen in subdoelstellingen, zoals 10 offertes van bestaande klanten via 
uw nieuwsbrief en 5 offertes van prospects via AdWords. Nu kunt u wekelijks gericht actie 
ondernemen als u uw doelen niet haalt.

3. Testen en nog eens testen
Er zijn weinig algemeen geldende regels. Wat voor het ene bedrijf heel goed werkt, kan voor 
het andere bedrijf desastreus zijn. Daarom is het aan te bevelen om bij twijfel te testen. Zet 
twee versies (A en B) online en kijk welke van de twee het beste presteert. A/B testen kunt 
u een maand gratis proberen met software van bijvoorbeeld Visual Website Optimizer of 
Optimizely.

Samenvattend: zorg dat u kunt meten (webanalyse), weet wanneer u actie moet ondernemen 
(targets), en vind de beste oplossing (testen). Wanneer u dit goed hebt geregeld, kunt u 
daadwerkelijk starten met optimaliseren. Er zijn oneindig veel zaken die u onder de loep 
kunt nemen. Denk aan teksten, filmpjes, kleuren, lettertypen, grafische vormgeving, 
navigatielogica (menustructuur), Google zoekwoorden, banners, nieuwsbrieven, etc. Veel 
succes!

DRIE PRAKTISCHE TIPS VOOR EEN OPTIMALE WEBSITE !TIPS

Waar & Partners>

Waar & Partners in Hendrik-Ido-Ambacht is 
in 1993 opgericht door twee compagnons. 
Gestart op een zolderkamer is het bedrijf in de 
afgelopen twintig jaar doorgegroeid naar een 
professioneel advieskantoor met een allround 
dienstenpakket voor particulieren, dga’s, 
zzp’ers en MKB-bedrijven. Coen van Nes, 
lid van het managementteam en daarnaast 
werkzaam als FFP-gecertificeerd financieel 
planner en pensioenadviseur: ‘Hersteladvies is 
een waardevolle investering in klantcontact en 
klantenbinding.’  

WAAROM IS HERSTELADVIES ZO BELANGRIJK?
‘Klanten hebben in het verleden een beleggings-
verzekering gesloten. Sommigen om later de hypotheek 
te kunnen aflossen, anderen als voorziening voor de oude 
dag of met een ander doel voor ogen. Inmiddels zijn we 
jaren verder en is de wereld totaal veranderd. De klant zelf 
zit ook in een andere persoonlijke levensfase. Hierdoor is 
het van groot belang om pas op de plaats te maken, in 
kaart te brengen wat er is geregeld en waarom, en te 
bespreken of dit nog wel aansluit bij de huidige wensen 
en behoeften. Tegenwoordig heet dit ‘hersteladvies’, 
maar wij bieden deze service al jaren, zowel aan onze 
hypotheek- als lijfrenteklanten. Om de simpele reden dat 
klanten inzicht nodig hebben om in beweging te komen; 
zonder advies kunnen ze geen actie ondernemen.’ 

HOE PAKKEN JULLIE HET ADVIES AAN?
‘We nodigen klanten uit voor een adviesgesprek bij 
ons kantoor. In dat gesprek, dat gemiddeld een uur 
duurt, lopen we met de klant een aantal kernvragen 
door: waarom is het product ooit aangeschaft? 
Wat verwachtte men er toen van? En welke doelen 
heeft men nu? Ook geven we inzicht in de actuele 

waarde van de polis. Een handig instrument hierbij 
is de Verzekeringscheck van REAAL. Sinds kort is 
deze tool ook opengesteld voor adviseurs. Wij zijn 
daar zeer enthousiast over, ons werk is er sterk door 
vereenvoudigd! Aan de hand van dit statusoverzicht 
en de financiële doelen van de klant stippen we in het 
adviesgesprek ook alternatieven aan, zoals de REAAL 
Vermogensverzekering, Overlijdensrisicoverzekering en 
LijfrenteOpbouwRekening. Tot slot kijken we samen met 
de klant over het product heen: hoe past het globaal in 
z’n totale financiële plaatje? Daarbij doen we een aanbod 
om, als vervolg op het adviesgesprek, een persoonlijk 
financieel plan op te stellen. Sommige klanten maken 
daar inderdaad gebruik van.’ 

WAT LEVERT HERSTELADVIES JULLIE OP? 
‘Het adviesgesprek is gratis, dus puur in euro’s bekeken 
is het voor ons een kostenpost. Gelukkig hebben we 
een brede klantenkring, een vaste inkomstenbron 
uit onze schadeportefeuille en een nog steeds prima 
lopende hypotheekadviestak. Verder krijgen twee 
van de vijf adviesgesprekken in een of andere vorm 
een betaald vervolg doordat de klant via ons kantoor 
overstapt naar een alternatief product of kiest voor 
financiële planning. Veel belangrijker voor ons is echter 
de ‘indirecte opbrengst’ van hersteladvies: we bewijzen 
onze toegevoegde waarde als adviseur, zetten onszelf op 
de kaart als specialist in financiële planning en planten 
zaadjes voor de toekomst. Hersteladvies is voor ons 
primair een waardevolle investering in klantcontact en 
klantenbinding. We maken hiermee in de praktijk waar 
wat we op onze website in negen woorden aan onze 
klanten beloven: er voor u zijn, wanneer u ons nodig 
heeft…’  

DE ADVIESPLUIM

‘ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT  
 NIET IN ACTIE’

Coen van Nes

VERBETERING 4: 
razendsnelle zoekmachine
Het nieuwe zoekvenster, bovenaan de pagina, maakt gebruik van Google. In minder dan één seconde 
krijgt u een pagina met zoekresultaten. Bovendien kunt u met één muisklik binnen heel reaal.nl 
zoeken. 

VERBETERING 2: 
inloggen niet altijd nodig 
Inloggen doet u zoals u gewend bent: met uw digitaal paspoort of gebruikerscode en wachtwoord. 
Bent u bij een klant thuis en heeft u uw inloggegevens niet bij de hand? Geen probleem, de 
homepage, nieuwsberichten en de meeste productpagina’s kunt u altijd bekijken. Wel zo handig. 
Alleen voor bepaalde taken moet u inloggen. Bijvoorbeeld bij ‘Aan de slag’ en het bestellen van 
materialen. Met dit ‘open’ partnerportaal loopt REAAL als verzekeraar voorop in de markt. 

VERBETERING 3: 
uw REAAL-partners persoonlijk in beeld
Reaal.nl/partners is speciaal ontwikkeld om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw adviespraktijk. 
De nieuwe site is de centrale plek voor alle informatie die interessant voor u is. Van nieuws, 
productinformatie tot en met marketingondersteuning en campagnes. Ook kunt u materiaal 
downloaden en bestellen. Heeft u direct vragen? Op vrijwel elke pagina staan de contactgegevens 
van uw deskaccountmanager. Op de contactpagina vindt u bovendien het telefoonnummer van uw 
rayonmanager en uw MKB/AOV-specialist. Zo kunt u snel schakelen.

NIEUWSGIERIG? KOM LANGS!
Bent u nog niet binnen geweest op reaal.nl/partners? Neem dan snel een kijkje en laat u verrassen door de 
nieuwe toepassingsmogelijkheden. Wij wensen u veel werkplezier.

In deze rubriek zetten we distributiepartners in het zonnetje 
die zich actief inspannen voor hersteladvies.
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REAAL onderzoekt permanent de ontwikkelingen in onze markt, waarbij we oog hebben voor 
wat we zien (de bovenstroom), maar ook voor wat we voelen of ervaren (de onderstroom). Uit de 
inzichten van dit moment hebben we vijf belangrijke bewegingen gehaald:

 De maatschappij verandert in de richting van meer menselijk, meer samen en dichterbij.
 Consumenten willen verrast worden en meepraten. Gemak, eenvoud en transparantie zijn de   

 uitgangspunten.
 Crosschannel is de nieuwe standaard, daarmee kan de aanbieder de wensen van de klant het   

 best volgen. De tussenhandel heeft het zwaar.
 Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Het hebben en   

 toepassen van data wordt  daarbij cruciaal.
 Bewustzijn over groene en duurzame aspecten in onze samenleving groeit. Nieuwe initiatieven   

 zijn meer regel dan uitzondering.

Wat betekenen deze trends voor u als adviseur?
Graag sommen wij een paar belangrijke gevolgen voor u op:

 Klanten zijn meer dan ooit tevoren op zoek naar toegevoegde waarde. In de toekomst willen   
 zij alleen betalen voor diensten die aantoonbaar meerwaarde opleveren. Zaken die geen
  waarde toevoegen, gaan zij zelf doen.

 Het distributielandschap is volop in beweging. Kanalen die vroeger op zichzelf stonden,   
 worden nu geïntegreerd met andere kanalen. Klanten verwachten dat zij makkelijk tussen de   
 kanalen kunnen switchen, waarbij ze zonder extra kosten hun gegevens kunnen meenemen.

 Technologische vernieuwingen gaan steeds sneller. Er is hier sprake van een exponentiële 
 groei.  Het hebben van data en het vervolgens slim inzetten ervan zal een cruciale factor   
 worden. In de volksmond wordt dit ‘big data’ genoemd. Kernvraag hierbij is hoe u    
 gebruikmakend van de beschikbare data uw klant kunt gaan helpen bij het leuker maken van   
 zijn leven. 

 Tot slot zal de klant van de toekomst zijn vertrouwen geven aan partijen die zorgvuldig omgaan   
 met de mooie dingen die deze aarde rijk is. Als je dit kunt aantonen, mag je in de ogen van de   
 klant meespelen. 

Hoe kijkt REAAL naar de toekomst?
Het hebben van visie is een voorwaarde voor succesvol zakendoen. Visie wordt echter vaak verward 
met strategie of missie. Visie is wat REAAL betreft een beeld hebben van wat de toekomst gaat 
brengen. In dit kader heeft REAAL een kort filmpje gemaakt dat een deel van haar visie geeft op de 
toekomst. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de trends die hierboven zijn opgesomd. 
Nieuwsgierig? Scan de QR-code en laat u inspireren. Of dit de waarheid gaat worden? We gaan het 
zien en meemaken! 

EEN OCHTEND SFEER PROEVEN 
BIJ REAAL KLANTENSERVICE 

MARKTONTWIKKELINGEN EN TRENDS 2014-2016

DE KLANT EN DE ADVISEUR 
IN EEN NIEUW TIJDPERK
‘We zitten niet meer in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken.’ 

Met deze zin opent Herman Verhagen zijn boek ‘De Duurzaamheidsrevolutie’. Hij slaat hiermee 

de spijker op zijn kop. We zitten met z’n allen, of we er nu wel of niet erg in hebben, in een zeer 

interessante transitiefase: de overgang van een modernistisch industrieel tijdperk naar een 

duurzaam organisch tijdperk.

Dagelijks bellen honderden consumenten naar de 

REAAL Klantenservice in Alkmaar. Een team van 

speciaal opgeleide medewerkers zit hier klaar om 

hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Wat 

doen zij wel en wat niet? En hoe gaan zij om met de 

adviesfunctie van het intermediair? Op uitnodiging 

van afdelingshoofd Seretse Nijs liep José Prins van 

Prins & van Urk Financieel Advies een ochtend mee. 

JOSÉ PRINS: ‘ALLES DRAAIT OM OPEN COMMUNICATIE’
‘Ik wist niet precies wat ik moest verwachten, maar het was leuk en leerzaam!’ Dat zegt José 
Prins na afloop van haar bezoek aan REAAL Klantenservice in Alkmaar. José nam in 2002 het 
bedrijf van haar vader over en is sinds 2007 samen met Bart van Urk eigenaar van Prins & van Urk 
Financieel Advies in Baarn. Het bedrijf adviseert particulieren en MKB over schadeverzekeringen, 
hypotheken en inkomensverzekeringen, en maakt daarbij gebruik van een unieke, zelf ontwikkelde 
tool: Adviesbrief. ‘We bieden onze klanten hiermee een gestructureerd overzicht van de huidige 
verzekeringen, financiële constructies en eventuele manco’s daarin, vergezeld van een nieuw 
advies waarbij deze manco’s worden verholpen. Via adviesbrief.nl stellen we deze online applicatie 
ook beschikbaar aan andere financieel adviseurs’, legt José uit. ‘Tijdens het bezoek aan de 
Klantenservice kreeg ik van Seretse Nijs alle ruimte om uit te leggen hoe Adviesbrief in de praktijk 
werkt en wat de voordelen zijn voor klanten en voor adviseurs. Hij was zeer geïnteresseerd en 
duidelijk onder de indruk: motiverend!’ Je hebt een ochtend meegelopen op de Klantenservice 
en zelf ‘achter de knoppen’ gezeten. Wat is je het meest opgevallen? ‘Allereerst de positieve, 
enthousiaste sfeer op de afdeling. Ik kon aan alles merken dat de medewerkers plezier hebben 
in wat ze doen. Ze verstaan ook duidelijk hun vak. Tegelijk ben ik er wel van geschrokken dat er 
elke dag zo veel klanten rechtstreeks met REAAL bellen. Dat kan komen door faillissementen of 
overnames, waardoor consumenten niet meer weten wie hun adviseur is. Maar het kan ook zijn 

dat sommige adviseurs geen goed contact hebben met hun relaties. Immers, waarom zou een 
klant REAAL bellen als ze weten dat jij altijd voor ze klaarstaat en dat in de praktijk als waardevol 
ervaren?’ Hoe kijk jij aan tegen direct contact tussen REAAL en consumenten? ‘Voor mij staat één 
ding voorop: dat klanten zo goed en netjes mogelijk worden bediend. Direct contact met REAAL 
vind ik op zich geen enkel probleem, maar dan moeten we wel als gelijkwaardige partners samen 
optrekken. Dit staat of valt met open communicatie. Het zou een enorme verbetering zijn als de 
Klantenservice direct na elk telefoongesprek met een klant de aantekeningen in het interne dossier 
automatisch zou doorsturen naar de betrokken adviseur. Die kan dan eventueel meteen in actie 
komen. Van Seretse Nijs begreep ik dat REAAL aan zo’n toepassing werkt. Mijn wens: hoe eerder, 
hoe beter!’

SERETSE NIJS: ‘DIT GAAN WE VAKER ORGANISEREN’ 
Afdelingshoofd Seretse Nijs van REAAL Klantenservice kijkt met veel plezier terug op het bezoek 
van José Prins van Prins & van Urk Financieel Advies. ‘We zijn als afdeling nu zo’n twee jaar in de 
lucht en dit was voor ons de eerste keer dat we een distributiepartner ter plekke konden laten zien 
wat we hier doen en waarmee we bezig zijn. Nuttig en waardevol, vooral omdat sommige adviseurs 
met scheve ogen naar ons kijken. In de zin van: ‘Wat spoken jullie uit met mijn klanten?’ Ik was dus 
best nieuwsgierig naar de houding van José.’ En, viel dat mee? ‘Absoluut. Vanaf het moment dat ik 
haar in de hal welkom heette, was er een open en constructieve sfeer. Mijn belangrijkste doel voor 
onze ontmoeting was om uit te leggen dat de Klantenservice niet in het leven is geroepen omdat 
REAAL dat nu per se wilde, maar omdat steeds meer klanten rechtstreeks contact met ons zoeken 
en ook van ons verwachten dat ze goed worden geholpen. Het is gewoon de realiteit van vandaag, 
waar we als verzekeraar niet omheen kunnen. Maar daarbij zoeken we juist de samenwerking 
met onze adviespartners, zodat we elkaar in de driehoek verzekeraar-klant-adviseur versterken. 
Inspirerend vond ik dat José dezelfde ambitie en gedrevenheid heeft om samen op de markt op te 
trekken en direct klantcontact helemaal geen probleem vindt. Het was ook leerzaam om te horen 
dat we op het punt van communicatie nog een hele slag kunnen maken. Nu onze Klantenservice 
professioneel op de rails staat, is dit het eerste dat we gaan we oppakken. Daarbij denken we 
aan een online platform waarop REAAL, de klant en de adviseur samenkomen, zodat we continu 
van elkaars activiteiten op de hoogte zijn.’ Is deze ‘blik in de keuken van de Klantenservice’ voor 
herhaling vatbaar? ‘Als het aan mij ligt, gaan we dit vaker organiseren. Het is toch fantastisch als we 
van elkaar kunnen leren!’ 

Kennismaking van Seretse Nijs (afdelingshoofd REAAL Klantenservice) en
José Prins (mede-eigenaar Prins & van Urk)

Seretse legt uit hoe REAAL Klantenservice werkt José vertelt over Adviesbrief

Alles wordt gemeten en geregistreerd Het bezoek zit er bijna op: even evalueren Afscheid Seretse en José, het was een leerzame ochtend voor beiden

Wennen aan de headset José luistert mee met medewerkster Anja van der Beek REAAL Klantenservice in actie
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MOBIEL

Personaliseren SelfdirectedBeleving
Groeiend bewustzijn Privacy-bescherming

Fysiek en online worden één

Consumentendata=goud waardDUURZAAM

Meer menselijk
Nieuwe toetreders (non financials)

Samenredzaamheid

Vergelijkers winnen terrein
Mening van anderen

Toegang boven bezit
Intermediair ONDER DRUK
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Langzaam economisch herstel

Smartphones

Alternatieve financiële producten

MEER SAMEN
  

‘ WE ZITTEN NIET MEER IN EEN TIJDPERK   
 VAN VERANDERING, MAAR IN EEN
 VERANDERING VAN TIJDPERKEN.’

Op dinsdag 19 november is het weer tijd voor het grootste vakevenement in onze branche: 
de Verzekeringsbranchedag. Een belangrijke dag voor financiële dienstverleners. Dit jaar 
is het thema ‘Samen’. Traditiegetrouw sponsort REAAL het evenement en zijn we aanwezig 
met een stand. Aansluitend op het thema ‘Samen’ organiseren we ook een parallelsessie 
over Marktontwikkelingen en Trends 2014-2016, verzorgd door Robert Witteveen. Bent 
u op zoek naar trends die uw persoonlijk leven en uw werkzaamheden gaan veranderen, 
schrijft u dan nu in voor deze parallelsessie. Kijk voor meer informatie over het congres en 
het thema op www.vbdag.nl. Wilt u erbij zijn? Neem contact op met uw rayonmanager of 
deskaccountmanager. 

VERZEKERINGSBRANCHEDAG 2013
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> MEER WETEN? STUUR EEN MAIL NAAR LIJFRENTEDESK@REAAL.NL OF BEL 072-519 47 42. 

 OF NEEM CONTACT OP MET UW RAYONMANAGER OF DESKACCOUNTMANAGER.

> MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET UW MKB SPECIALIST OF MET REAAL COLLEGE. U KUNT ONS BEREIKEN VIA 030-219 88 96 

 OF STUUR EEN E-MAIL NAAR COLLEGE.UTRECHT@REAAL.NL. OP WWW.REAALCOLLEGE.NL VINDT U ONS ACTUELE OPLEIDINGSAANBOD EN 

 WFT PE-PROGRAMMA VOOR HET NAJAAR VAN 2013. DAAR KUNT U ZICH OOK DIRECT ONLINE INSCHRIJVEN. 

REAAL LIJFRENTEUITKERINGSWIJZER 
VOOR KLANTEN

De Lijfrenteuitkeringswijzer op reaal.nl is speciaal ontwikkeld 
om klanten met een expirerende lijfrentepolis te helpen in 
hun oriëntatieproces. Door online een aantal eenvoudige 
vragen te beantwoorden, krijgen zij per type lijfrentepolis 
(oud versus nieuw regime) een globale indicatie van de 
mogelijkheden. Ook kunnen zij, zoals u van ons gewend 
bent, meteen een adviesgesprek aanvragen met een 
financieel adviseur. 

Naast de nieuwe Lijfrenteuitkeringswijzer kunnen klanten op 
reaal.nl ook ‘De Lijfrentewijzer’ aanvragen (of downloaden). 
In dit gratis boekje geven wij in heldere bewoordingen 
antwoord op de belangrijkste vragen over expirerende 
lijfrentepolissen.

Al uw lijfrente-expiraties digitaal beschikbaar
Wilt u weten welke lijfrenteverzekeringen in uw portefeuille 
binnenkort expireren? Ga naar reaal.nl/partners > Aan de Slag 
> Bancair. Daar staan alle gegevens van uw klanten, 
aanvragen en expiraties in één overzichtelijk dashboard. 
Zowel van de lijfrentepolissen van REAAL als van Zwitserleven.
 U kunt de gegevens gemakkelijk inlezen, opslaan, inzien en 
hergebruiken. 

Het expiratieseizoen is losgebarsten. Traditiegetrouw vallen de komende maanden weer tal van 
lijfrentepolissen vrij. De ervaring leert dat veel consumenten niet precies weten wat ze met het 
lijfrentekapitaal moeten doen en wat de mogelijkheden zijn. Hét moment voor u om in actie te 
komen en uw klanten van advies te voorzien. Wij ondersteunen u hierbij. Met ons handige Bancair 
Dashboard, de Lijfrentedesk en een compleet bancair assortiment. En met praktische informatie 
voor uw klanten, waaronder het gratis boekje De Lijfrentewijzer en een nieuwe online tool: 
de REAAL Lijfrenteuitkeringswijzer.  

TRAINING RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK
Wilt u als MKB-adviseurs toegevoegde waarde bieden aan uw klanten? REAAL College helpt u 
om deze stap te maken. Speciaal voor u hebben we de driedaagse training ‘Risicomanagement 
in de praktijk’ ontwikkeld. Onder leiding van trainers Lizanne Vroom en Jaap Zijlstra vergroot u 
uw inhoudelijke kennis van risicomanagement en ontwikkelt u een persoonlijke commerciële 
adviesstijl, gericht op het opbouwen, in stand houden en uitdiepen van relaties met 
klanten.  

De training is bij uitstek geschikt voor financieel adviseurs die op MKB-gebied actief zijn en willen 
doorgroeien naar bedrijfsadvies, eventueel op fee-basis. 

Datum en kosten
Vrijdag 29 november, 6 december en 13 december 2013 
van 9.00 - 16.30 uur. De training kost € 775 per persoon (incl. btw).

NIEUW

COLOFON
REALITEITEN is een uitgave van REAAL. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder alle distributiepartners van REAAL. Heeft u 
vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar realiteiten@reaal.nl.

!TIP

Voor het aanvragen van een REAAL 
bankspaarrekening kunt u ook 
gebruikmaken van ‘afgeleide identificatie’. 
Dit is met name handig voor kleinere 
posten. Uw klant hoeft namelijk niet meer 
persoonlijk bij u langs te komen voor het 
zetten van een handtekening en om zich te 
identificeren.

SNEL AANVRAGEN
MET ‘AFGELEIDE
IDENTIFICATIE’

NIEUW


