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In het DFO-rapport 'Performance Serviceproviders 2018' wordt
voor verschillende categorieën serviceproviders vermeld, welke

(http://www.dolmans.com/)
(http://www.elberg.nl)

serviceproviders waarmee financieel advieskantoren ervaring
hebben zij als gebruikers de hoogste waardering geven. Bij
schadeverzekeringen komt Voogd & Voogd bij de grote providers
het beste uit de bus, bij de kleine providers ANAC.
Op de foto v.l.n.r. Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO, Bas de Voogd
van Voogd & Voogd, Jasper Maes van De Hypotheekadviseur, Mary van Aken

(http://www.bosboon.nl)
(http://www.vergnesexpertise.nl/)

van VCN United Capital, Franca Cleton van VCN Kredietendesk, Harrie-Jan van
Nunen van De Financiële Makelaar, Tjeerd Erkens van Bureau DFO (foto
door Sabine Keijzer)

Voor de verschillende categorieën serviceproviders vat Bureau DFO de
uitkomsten als volgt samen:

(https://www.heidehuizen(http://www.rgn.nu)
expertise.nl)

Serviceproviders schade groot
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Voogd & Voogd wordt door de respondenten voor de 10e maal als beste grote
serviceprovider schade gekozen. Van de in deze categorie onderzochte zeven
serviceproviders scoort Voogd & Voogd het hoogst op onder meer:
• Ruime keuze aan producten particuliere markt 7,8

(http://www.guliker.nl) (http://risicoinspectie

• Versterking concurrentiepositie 7,5
• Vergelijken producten op basis van prijs en condities 7,7
• Goed werkend CRM systeem 6,8

Hieronder staat een overzicht van de serviceproviders 'schade groot' (700
aangesloten kantoren of meer) die in het rapport staan. Voor opname in het

(http://www.koers.com(http://www.technons
)

rapport hanteert Bureau DFO de eis van een minimaal aantal beoordelingen van
25.
Op volgorde van de ranking:
• Voogd & Voogd Verzekeringen

(https://www.adfiz.nl/
berichten/adfizenschademagazinegaansamenwerkingaan/)

• V.C.N. Verzekeringen
• Turien & Co Assuradeuren
• Nedasco
• VKG
• DAK Verzekeringen
• SAA Verzekeringen

Serviceproviders schade klein
ANAC en ACURA liggen voor schadeverzekeringen generiek dicht bij elkaar. Voor
specifiek schadeverzekeringen zakelijk is SUREbusiness met voorsprong de
hoogst gewaardeerde serviceprovider. All over is ANAC de winnaar door onder

(http://www.timcotrading.nl)
(http://letseladvies.nl

meer de hoge waarderingen voor:
• Informatie over relevante marktontwikkelingen 7,7
• Ruime keuze voor particuliere markt 7,9
• Tools om administratie en beheersactiviteiten
efficiënter te maken 8,2
• Vergelijking producten particuliere markt op basis

(http://www.kakeswaal.nl/)

van prijs en condities 7,6

In het rapport opgenomen serviceproviders 'schade klein' (dat wil zeggen met
minder dan 700 aangesloten kantoren) in volgorde van de ranking:
• ANAC Backoffice
• ACURA
• SUREbusiness
https://www.schade-magazine.nl/nieuws/archief/2018/06/dfo-rapport-performance-serviceproviders-2018/4029
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• Heinenoord Assuradeuren

Serviceprovider hypotheken groot
De Financiële Makelaar wordt door de respondenten voor de derde maal in de
afgelopen vier jaar als beste serviceprovider hypotheken groot gekozen. Van de
in deze categorie onderzochte drie service providers (DAK Hypotheken, FlexFront
en De Financiële Makelaar) scoort De Financiële Makelaar het hoogst op onder
meer;
• Informatie over relevante marktontwikkelingen 8,1
• Ruime keuze aan geldverstrekkers 8,9
• Informatie over lopende aanvragen/offertes 8,8
• Heeft veel kennis van zaken 8,8

Serviceproviders hypotheken klein
De Hypotheekadviseur wordt door de respondenten voor de derde maal op rij als
beste kleine serviceprovider hypotheken gekozen. Van de in deze categorie
onderzochte vijf service providers scoort De Hypotheekadviseur het hoogst op
onder meer:
• Ondersteuning op het gebied van compliance 9,1
• Ruime keuze aan geldverstrekkers 9,3
• Tools om administratie en beheersactiviteiten
efficiënter te maken 9,1
• Goed werkend CRM systeem 8,7

Serviceprovider (consumptief) krediet
VCN Krediet Service wordt door de respondenten in het Bureau DFO
Performance Serviceproviders 2018 het hoogst gewaardeerd. Belangrijke
onderdelen binnen deze waardering zijn onder meer:
• Goede ondersteuning op het gebied van compliance 8,5
• Ruime keus producten markt 8,7
• Tools om administratie en beheersactiviteiten
efficiënter te maken 9,2
• Vergelijking producten particuliere markt op basis
van prijs en condities 7,1

Het rapport is te bestellen via onderstaande link
(https://www.dfobv.nl/product/serviceproviders-performance-onderzoek-2018/) en
kost € 595,- exclusief btw en verzendkosten.
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Onder deze link (https://schademagazine.nl/nieuws/archief/2018/06/acceptatiehuiver-zelfs-bij-aanvraag-voorbrandverzekering-van-bunker-onder-water/4028) leest u ons andere artikel over
het onderzoek.

Foto onder: Paul Vanthoor en Erik van Ooijen, beiden van ANAC (foto
door Leonie Voets)

Serviceproviders schade met minder dan 700 aangesloten kantoren
• ANAC Backoffice
• Acura
• SUREbusiness
• Heinenoord Assuradeuren
Jan Schrijver; bron gegevens Bureau DFO
Geplaatst op 25-06-2018
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Serviceproviders die de financieel adviseur daadwerkelijk in de gelegenheid stellen om zijn klanten een breed
aanbod uit de markt aan te bieden, lijken de uitgesproken voorkeur te krijgen van de financieel adviseur. Dit is
een van de trends die uit het DFO-rapport Performance Serviceproviders 2018 naar voren komt.
Verder: "Door een combinatie van schaalvergroting, uitstroom van deskundige medewerkers en de wens tot
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verhoging van efficiency geven veel adviseurs aan in de praktijk te merken dat het bij steeds meer aanbieders
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lastiger wordt om rechtstreeks contact te krijgen met acceptanten en schadebehandelaars. Serviceproviders die
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adviseurs korte lijnen bieden om met hun acceptanten en schadebehandelaars te overleggen, worden daarmee
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voor kantoren steeds aantrekkelijker."
Opvallend is, aldus DFO, "dat er beduidend minder waarde wordt gehecht aan technologische voorzieningen om
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Aan het onderzoek over 2018 namen bijna 600 financieel advieskantoren deel die in meer dan 1.500
waarnemingen de daadwerkelijk ondervonden dienstverlening van ‘hun’ serviceproviders op meer dan 40 punten
waardeerden.
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In de categorie 'kleine serviceprovider hypotheken' komt De Hypotheekadviseur voor de derde keer op rij als
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De Financiële Makelaar wordt door de respondenten voor de derde maal in de afgelopen vier jaar als beste
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'serviceprovider hypotheken groot' gekozen.
Bij de 'serviceproviders schade klein' is ANAC de winnaar, bij 'serviceprovider (consumptief) krediet' VCN Krediet
Service.
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Serviceprovider moet
alle producten
aanbieden
Geplaatst door Redactie InFinance op 25 juni 2018
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serviceproviders die hem daadwerkelijk in de gelegenheid
stellen om zijn klanten een breed aanbod uit de markt aan
te bieden. Die trend valt op te maken uit het DFO
Performance Onderzoek Serviceproviders 2018.
https://www.infinance.nl/artikel/serviceprovider-moet-alle-producten-aanbieden/
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Op basis van de uitkomsten stelt Jurjen Oosterbaan Martinius,
directeur Bureau DFO, dat de kernbehoeften van deze adviseurs
liggen op een zo breed mogelijk aanbod van in de markt
beschikbare producten en aanbieders; goede software om de
verschillen in condities en voorwaarden te vergelijken en tot slot
efficiënte processen voor offertes en aanvragen. Er wordt dit jaar
door de respondenten beduidend minder waarde gehecht aan
technologische voorzieningen om klanten online inzicht te geven in
de producten die ze via de adviseur hebben afgesloten.

Aan het onderzoek namen dit jaar bijna 600 financieel
advieskantoren deel, die in meer dan 1.500 waarnemingen de
daadwerkelijk ondervonden dienstverlening van ‘hun’
serviceproviders op meer dan 40 punten waardeerden.

Korte lijnen
Door een combinatie van schaalvergroting, uitstroom van
deskundige medewerkers en de wens tot verhoging van efficiency
geven veel adviseurs aan in de praktijk te merken dat het bij steeds
meer aanbieders lastiger wordt om rechtsreeks contact te krijgen
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met acceptanten en schadebehandelaars. Serviceproviders die
adviseurs korte lijnen bieden om met hun acceptanten en
schadebehandelaars te overleggen, worden daarmee voor kantoren
steeds aantrekkelijker.

Winnaars
Respondenten is gevraagd welke serviceprovider waarmee zij
ervaring hebben ‘over all’ de hoogste waardering krijgt. De beste
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Financiën keurt BSN-verwerking
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KiVd zet met orv-uitspraak
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waardering krijgen:
Voorsorteren op bemiddel-only

Serviceproviders schade groot: Voogd & Voogd
Serviceproviders hypotheken klein: De Hypotheekadviseur
Serviceprovider hypotheken groot: De Financiële Makelaar
Serviceproviders schade klein: ANAC
(Eervolle vermelding SUREbusiness voor specifiek
schadeverzekeringen zakelijk)
Serviceprovider (consumptief) krediet: VCN Krediet Service
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