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Downside manager

Onlangs was ik bij een interessante bijeenkomst van verzekeraar Avéro Achmea, die tien van zijn 
belangrijkste intermediairs voor de zakelijke markt had uitgenodigd. 

Bij de start van de bijeenkomst werd de intermediairs gevraagd wat hen bezighoudt. Dat was nogal 
wat: `Hoe blijven mijn klanten loyaal?’ `In hoeverre moet je transparant zijn over de kosten?’ Of deze: 
`Hoe houd je met alle technologische ontwikkelingen de klantrelatie persoonlijk?’ Gaandeweg de 
discussie bedacht ik me dat het woord `intermediair’ of erger, `tussenpersoon’ eigenlijk een 
achterhaald begrip is. Een tussenpersoon is eigenlijk een nutteloos figuur die tussen de leverancier, 
zijnde de verzekeraar die het kant-en-klare product levert, en de betalende klant staat. Wie wil er nu in 
deze tijd nog een tussenpersoon zijn? Toch een beetje de positie van `de vierde man’ van René van 
der Gijp: `Je kan niet fluiten en niet vlaggen en dan word je de vierde man.’ Als tussenpersoon of 
intermediair adviseer, bemiddel en beheer je. Maar laten we die drie functies even losknippen. 
Bemiddelen is niet meer dan het gunstig wegzetten van de vraag in de markt. Hoe boeiend is dit nog 
in deze transparante tijd? Dat kan een ondernemer, als geen ander, zelf. En even over het beheer: De 
waarde van een tussenpersoon zat vroeger misschien nog in het administratieve proces, maar in onze 
huidige, digitale tijd zit er toch geen enkele meerwaarde in het administratieve proces? 

Om Van der Gijp weer aan te halen: `De vierde man durft geen beslissingen te nemen. Anders had hij 
wel een fluitje of een vlag gehad.’ Maar de intermediair zal wél moeten kiezen. De snelste groeiers in 
de verzekeringsmarkt zijn diegenen die zich uitsluitend toeleggen op advies. Advies dat verder gaat 
dan simpelweg bemiddelen in of beheren van verzekeringen. Menig ondernemer is sowieso een 
beetje allergisch voor het woord verzekeringen. Als hij veel zekerheden wilde, was hij geen 
ondernemer geworden. Wat hij wél nodig heeft, is iemand die over zijn schouder meekijkt naar de 
risico’s en adviseert hoe je die kunt opheffen. Eigenlijk moet de tussenpersoon een manager van de 
`downside’ worden. Iemand die de ondernemers niet alleen wijst op de gevolgen als een contract door 
de grootste klant beëindigd wordt of een leverancier failliet gaat, maar die ook meedenkt over 
oplossingen. Iemand die de ondernemer adviseert welke acties hij nu kan nemen om niet overvallen te 
worden door een latere terugval in omzet en die adviseert over de mogelijkheden om investeringen 
veilig te stellen. De nieuwe tussenpersoon is geen ontzorger, maar iemand die actief meehelpt om de 
downside te managen. En dan heb je het woord verzekeringen niet eens meer nodig. Natuurlijk is het 
een uitdaging om te veranderen als je een reputatie als provisie-incasseerder hebt. Maar wie zei dat 
ondernemen gemakkelijk is? 
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