Bedrijven en particulieren zijn niet meer
bereid te betalen voor inefficiënties
‘Ketenintegratie is geen ‘rocket science’, maar een economische noodzaak om
het volmachtkanaal financieel gezond te houden. Gestandaardiseerd werken is
daarmee uitgegroeid tot een hygiënefactor.’ Dit concluderen de belangrijkste
betrokkenen die momenteel meedoen aan de pilot VPI Schadebehandeling die
VolmachtBeheer samen met de ketenpartners heeft opgezet.
Door Eric van der Steen
Max Wout, directeur VolmachtBeheer, kijkt met een
helikopterblik naar VPI Fase 2. ‘Onze missie is simpel:
VolmachtBeheer verbindt.’ Met behulp van de nieuwe
module VPI Schadebehandeling kunnen volmachtkantoren en maatschappijen realtime schadedossiers
en (boekings)gegevens uitwisselen. Door uitwisseling van schadereserveringen en uitkeringen sluiten
de administraties van het volmachtbedrijf en de
verzekeringsmaatschappij voortaan naadloos op
elkaar aan.
‘Nu nog komen afwijkingen tussen de verschillende
administraties pas bij in- of externe audits aan
het licht en lopen de verschillende ketenpartners
hopeloos achter de feiten (en elkaar) aan. Kostbare
tijd gaat verloren aan het uitzoeken van verschillen in schadereserveringen en het afstemmen van
dossiers. Dankzij VPI Schadebehandeling hebben
verzekeraars een beter verhaal naar toezichthouders,
zoals AFM en DNB. ‘Bottom-line’ moeten de huidige
en toekomstige koppelingen die via het VPI-platform
(gaan) lopen, leiden tot een beter rendement in het
volmachtkanaal. En particulieren en verzekerde bedrijven zullen uiteindelijk profiteren van een snellere
schadeafhandeling. Zij beschikken eerder over het
geld waar ze recht op hebben.’

Max Wout: “De particuliere- en zakelijke klanten
profiteren van de voordelen van VPI Schadebehandeling.”

Mooi product
Ton Elshout, hoofd Schade bij SAA Assuradeuren, is
vereerd dat hij door verzekeraar a.s.r. is gevraagd om
mee te draaien in de pilot. ‘Het grote voordeel is dat
we nu zelf meebeslissen.’ Elshout blijft wel kritisch. ‘Bij
de eerste melding van een diefstal aan de verzekeraar werkt de koppeling al perfect. Letselschade
is echter een ander verhaal. Daar signaleerden we
een aantal verbeterpunten, die gelukkig grotendeels
overeenkwamen met die van VolmachtBeheer. Het
is nu nog wachten op een nieuwe software release.’
Uiteindelijk ontstaat er een mooi product, daar is hij
van overtuigd. ‘Het is net als met wijn, die moet ook
eerst rijpen.’

grootste fans te maken. ‘Volmachtnemer en -gever
moeten elkaar scherp houden bij dit soort veranderingen. VPI heeft de toekomst, maar de processen
moeten goed geborgd zijn. Anders is de volmachtnemer de dupe.’ Huiskes legt ook een directe relatie
met Solvency II. ‘VPI helpt ons bij beheersing van de
processen en het creëren van eenduidige data.’
Mark Hogenboom, volmachtmanager bij Holland
Rijnland Assuradeuren, is door Delta Lloyd benaderd
om als pilotkantoor te fungeren. Wij gebruiken Dias
van UNIT4. ‘Verzekeraars moeten te allen tijde in
control zijn, ook als zij bepaalde werkzaamheden
uitbesteden aan volmachtkantoren. De gestructureerde verwerking en realtime overdracht van
schadegegevens leidt tot meer inzicht, niet alleen bij
de verzekeraar, maar ook bij het volmachtkantoor. Dat
wordt nogal eens vergeten.’ Bij het inregelen stuitte
Hogenboom op een aantal tekortkomingen in het
systeem, maar met de garantie van het systeemhuis
dat alles in de volgende release is verholpen, kan
Hogenboom goed leven.

Beheersing processen

Pure winst

Danny Huiskes, teamleider Volmacht bij Delta
Lloyd en lid van de Stuurgroep VPI, begrijpt dat het
sentiment bij een aantal volmachtnemers vooralsnog
minder positief is. ‘Het zijn ondernemers die hun
systemen op basis van hun eigen visie hebben laten
bouwen. Meedoen met ketenintegratie betekent
dat je die systemen en processen moet aanpassen.
Daar moet je begrip voor hebben.’ Uitdaging volgens
Huiskes is juist om van deze kritische ondernemers de

Barend van der Wall, bedrijfshoofd Volmachten bij
Reaal, is zo’n vijf jaar geleden lid geworden van de
Stuurgroep VPI. ‘Ketenintegratie is vooral een kwestie
van een lange adem hebben’, zo is zijn ervaring. Een
ding is zeker, bedrijven en particulieren zijn niet meer
bereid te betalen voor inefficiënties. ‘VPI Schadebehandeling leidt er simpel gezegd toe dat systemen
voortaan met systemen gaan praten. De snelheid
en kwaliteit van het afwikkelen van schades zullen

Danny Huiskes: “Uitdaging
is om van de critici de
grootste fans te maken.”

Mark Hogenboom:
“Realtime overdracht van
schadegegevens leidt tot
meer inzicht.”
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Barend van der Wall:
“Ketenintegratie is vooral
een kwestie van een lange
adem hebben.”

Richard van Gelder:
“‘Deelname aan de pilot is
voor ons cruciaal, omdat
we anders een achterstand
oplopen.”

daardoor omhoog gaan, de klanttevredenheid zal
toenemen en voor het interessante, specialistische
verzekeringswerk blijft meer tijd over.’
Richard van Gelder, volmachtmanager bij Thoma
Assuradeuren en deelnemer aan het Volmachtpanel
van Reaal, constateert in de praktijk dat verzekeraars
en volmachtkantoren regelmatig steggelen over de
juiste bedragen die ze moeten reserveren bij een
omvangrijke schade. ‘Door ruis op de lijn maken beide
partijen soms fouten.’ Als de nieuwste koppeling ertoe
leidt dat systemen van Reaal en Thoma voortaan op
elke moment gesynchroniseerd zijn en minder fouten
bevatten, is dat volgens hem pure winst. ‘Deelname
aan de pilot is voor ons cruciaal, omdat we anders een
achterstand oplopen ten opzichte van verzekeraars
die met tele-expertise en herstel in natura al flink aan
de weg timmeren. Door zoveel mogelijk processen
te automatiseren, kunnen we grote efficiencyslagen
maken, hoewel intuïtie altijd een rol zal spelen bij
verzekeren.’

Eigen tempo
Volgens Hans Hagebeek, productmanager Volmachten
bij a.s.r. en lid van de Stuurgroep VPI, luistert het
inregelen van het systeem bij het volmachtkantoor
nauw. ‘De volmachtnemer moet over de juiste versie
van de software beschikken, daar kwamen we bij het
prille begin van VPI Schadebehandeling door schade
en schande achter.’ Maar als de koppeling eenmaal
werkt, zijn de voordelen, ook voor de volmachtnemer
volgens hem evident. Zeker voor de volmachtnemers
met een grote portefeuille, waarbij regelmatig schaden moeten worden overgedragen. ‘Op basis van die

Hans Hagebeek: ”Het
inregelen van het systeem
bij het volmachtkantoor
luistert nauw.”

voordelen zullen wij volmachtnemers motiveren om
de koppeling tot stand te brengen. Ieder volmachtkantoor zal zijn eigen tempo willen bepalen als het
om ketenintegratie gaat. Van belang is dat voldaan
kan worden aan de convenanten en gedragscodes van
Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.
Slachtoffers van geconstateerde letselschade dienen
binnen 14 dagen na vaststelling van de hoogte van de
uitkering hun geld te krijgen. VPI Schadebehandeling
ondersteunt daarbij.’

Marges
Voor Fred Lingg, directeur UNIT4 financiële intermediairs, is ketenintegratie in de financiële dienstverlening
een ‘no brainer’. Volmachtkantoren kunnen door de
efficiëntere gegevensuitwisseling hun bedrijfskosten
drukken. Ook de samenwerking tussen Aplaza en VPI
in het kader van VPI Fase 2 is volgens hem logisch. Via
deze samenwerking investeren ook de systeemhuizen,
zoals UNIT4, mee in de ketenintegratieprojecten binnen het volmachtkanaal. Daarbij ontstaat er een gemeenschappelijke basis voor standaardisatie en snelle
ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor zowel het
volmacht- als het provinciale kanaal. ‘Gestandaardiseerd werken is een hygiënefactor geworden. Ketenintegratie is een must en als je daaraan niet meedoet,
dan prijs je jezelf uit de markt.’ Volgens ANVA-directeur Roel van Dijk, investeert ANVA in het volmachtkanaal omdat daar haar belangrijkste klanten zitten
en ANVA belang heeft bij een bedrijfseconomisch
gezien gezonde keten.’ Het provisieverbod, prijsdruk
door nieuwe formules als HEMA en Independer zorgen voor forse druk op de marges in de schademarkt.

Fred Lingg: “Ketenintegratie in de financiële
dienstverlening is een ‘no
brainer’.”

Roel van Dijk: ‘Processen
komen pas in een stroomversnelling na het bereiken
van een kritische massa.”

Deze omwenteling dwingt alle marktpartijen om te
zoeken naar efficiëntere werkmethoden zoals VPISchadebehandeling. ‘Processen komen pas écht in een
stroomversnelling na het bereiken van een kritische
massa. Dat zag je bij Aplaza, bij VPI Tariferen en dat
zal bij VPI Schadebehandeling ook weer gebeuren.
Daar ben ik heilig van overtuigd.’

Nieuwe software
Alle inspanningen van Jeroen Stahlberg, directeur bij
VolmachtBeheer, zijn erop gericht om de afstemmingsproblemen tussen verzekeraar en volmachtkantoor tot een absoluut minimum te beperken. Dat
kan alleen door een einde te maken aan de huidige
werkwijzen, waarbij ongestructureerde gegevens
telkens opnieuw heen en weer worden gestuurd.
Met behulp van VPI Schadebehandeling kunnen volmachtkantoren en maatschappijen voortaan realtime
schade-informatie en boekingsgegevens gestructureerd uitwisselen. Het gaat hierbij om de overdracht
en behandeling van schadedossiers (inclusief
bijlagen), bijvoorbeeld letselschade, buitenlandschade
en zogenoemde schade die een bepaalde limiet
overstijgt. Door informatie over schadereserveringen
en uitkeringen te delen, sluiten de administraties van
het volmachtbedrijf en de maatschappij naadloos
op elkaar aan. Hoewel niemand daar bezwaar tegen
kan maken, realiseert Stahlberg zich terdege dat
elke tegenslag in de pilot als excuus kan worden
gebruikt om terug te vallen op de oude vertrouwde
werkwijzen. ‘Daarom nemen wij alle suggesties voor
verbetering uiterst serieus en verwerken we deze in
de nieuwe software releases.’

Jeroen Stahlberg: “Je moet
voorkomen dat pilotdeelnemers terugvallen
op de oude vertrouwde
werkwijzen.”
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