
Mijd de 
 offertetombola

De Consumentenbond publiceerde onlangs 

een onderzoek waarin de organisatie 

consumenten suggesties geeft voor het 

aanvragen van offertes. De consument 

zou het beste minimaal maar liefst drie 

offertes moeten aanvragen om een goede 

vergelijking te kunnen maken. Dus zijn er 

van de drie vakmensen twee voor de kat 

zijn viool aan het rekenen. Ook Vereniging 

Eigen Huis zet vakmensen aan het werk. 

Achter het bureau welteverstaan. In een 

brief die ik ontving, nodigt de organisatie 

mij uit om een offerte aan te vragen voor 

het uitvoeren van schilderwerk aan mijn 

huis. De vereniging stelt dat door collectieve 

inkoop de schilderkosten voor een tussen-

woning circa 700 euro lager kunnen liggen. 

Ik kan binnen één werkdag een offerte 

toegestuurd krijgen en mag ook controle op 

het werk achteraf door de Vereniging Eigen 

Huis verwachten. Ga daar maar eens aan 

staan als vakman. Niet dus.

Maar er is hoop voor de vakman die een 

hekel heeft aan deelname aan offertetom-

bola’s. Als ik aan vakmensen vraag hoe zij 

aan hun nieuwe klussen komen, dan luidt 

het antwoord meestal: via mond-tot-mond-

reclame. Het voordeel van deze vorm van 

acquisitie is duidelijk. Je wordt rechtstreeks 

gevraagd. Dat scheelt heel wat offertes. Wie 

op deze manier klussen wil scoren, doet er 

wel goed aan te zorgen dat mensen in posi-

tieve zin over je spreken. Plaats referenties 

op je website en geef referenties. Ze zijn 

niet alleen werk waard, ze nemen je ook 

werk uit handen: het schrijven van offertes.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

De AFM, de financiële waakhond van de overheid, deed onderzoek naar de arbeidonge-

schiktheidsverzekering van zelfstandigen. De organisatie wil een beeld krijgen van de 

advieskwaliteit van deze verzekeringen. Aan het onderzoek deden vijfhonderd zelfstan-

dige ondernemers mee. 
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Nieuws

Adviseurs gaan te vaak onzorgvuldig te werk. 

Het merendeel van de onderzochte advies-

dossiers bestaat uit nauwelijks meer dan een 

aanvraagformulier van de productaanbieder, 

aldus de AFM. De organisatie vermoedt dat 

adviseurs met de klant slechts het aanvraagfor-

mulier van de productaanbieder doorlopen en de 

antwoorden noteren. Dit beeld wordt bevestigd 

in de klantinterviews die de AFM uitvoerde onder 

de klanten van de beoordeelde adviesdossiers. 

Klanten geven aan dat niet met hen is gesproken 

over de achtergrond van hun adviesvraag. Er 

werd niet nader ingegaan op hun situatie, wen-

sen en behoeften. Uit het onderzoek blijkt ook 

dat de meeste adviseurs slechts enkele arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen 

per jaar adviseren. Hierdoor is de ervaring van 

de adviseurs met advies over deze verzekeringen 

beperkt. 

Tijdrovend
Adviseurs vinden dat klanten niet bereid zijn 

veel tijd en geld te steken in advies. Het wordt 

Adviseurs arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen gaan 
vaak slordig te werk

als lastig en tijdrovend gezien om klanten 

te bewegen alle benodigde informatie aan 

te leveren. Aan de andere kant beoordelen 

klanten de productkenmerken van de verze-

keringen als lastig te doorgronden.

Een gebrek aan relevante klantinforma-

tie leidt tot een aanzienlijk risico op een 

te uitgebreide verzekeringsdekking. In 

de meerderheid van de onderzochte dossiers 

kiest de adviseur voor een arbeidsonge-

schiktheidsverzekering met een uitgebreide 

dekking. Maar op basis van de ingewonnen 

informatie van de klant kan niet worden ge-

concludeerd dat de uitgebreide dekking past 

bij de klant. De AFM ziet dat in 97 procent 

van de adviesdossiers voor een arbeidson-

geschiktheidsdrempel van 25 procent wordt 

gekozen en in 82 procent voor een som-

menverzekering. Een echt passend advies is 

heel belangrijk: het kan een zelfstandige van 

rond 40 jaar tot aan zijn pensioen tien-

duizenden euro’s schelen, zo blijkt uit een 

berekening van de AFM.

Twee keer per jaar worden de Nationale Inbraak-

preventie Weken georganiseerd. Doel: het aantal 

van inbraken en inbraakpogingen naar beneden 

te krijgen, van 71.000 in 2014 naar 65.000 in 

2017. Tijdens de weken willen de initiatiefne-

mers mensen bewust maken van hun gedrag 

en de mogelijkheden die zij inbrekers onbewust 

bieden. Naar aanleiding van de weken werd 

volgens goed Nederlands gebruik onderzoek 

Knuppel onder je bed, wel 
zo veilig

gedaan onder mensen die in de afgelopen vijf 

jaar een inbraak of inbraakpoging mee-

maakten. Wat blijkt? Vooral de Utrechters en 

Flevolanders onder hen hebben inmiddels een 

honkbalknuppel aangeschaft. Friezen zoeken 

hun heil liever bij pepperspray en Groningers 

pakken het huis vooral aan met beveiligings-

systemen. Dat van die knuppels vindt de 

initiatiefnemers geen goed idee. Meestal leidt 

geweld tegen inbrekers tot meer letsel bij de 

slachtoffers. Het beste is nog steeds om 112 

te bellen en niet de held uithangen.

De weken worden ondersteund door onder 

meer het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

het Verbond van Verzekeraars en bedrijven als 

Secu Products en Assa Abloy.

Meer informatie: stichtingnipw.nl


