
 
 
Key Performance Indicators gericht op klantbelang 
 
Banken en verzekeraars die het vertrouwen van klanten en maatschappij terug willen winnen, focussen op 
de belangen van hun klanten. Het is cruciaal dat zij hierbij de juiste Key Performance Indicators (KPI’s)  
hanteren, zodat de onderneming concreet kan sturen op de mate waarin zij in de praktijk het belang van de 
klant centraal stelt, nu en in de toekomst.  
 
Om financiële ondernemingen te  ondersteunen  bij  de  ontwikkeling  van  KPI’s,  beschrijft  de  AFM  hieronder 
de volgende onderwerpen: 

 Waarom  zijn  KPI’s  gericht  op  het  belang  van  de  klant  nodig? 
 Wat verstaat de AFM onder een KPI? 
 Wat  zijn  voorbeelden  van  KPI’s  gericht  op  het  belang  van  de  klant? 
 Welke andere sturingsinformatie is relevant voor het belang van de klant? 
 Op  welke  wijze  is  de  AFM  betrokken  bij  KPI’s? 

 
Waarom zijn KPI’s gericht op het belang van de klant nodig? 
 
Als het belang van de klant een cruciaal onderdeel is van de strategie van een bank of verzekeraar is het 
logisch  KPI’s  in  te stellen om te kunnen sturen op het realiseren van dit aspect van de strategie.  
 
Een bank of verzekeraar beschikt over meerdere soorten management- en sturingsinformatie. Het 
management kan onder andere sturen aan de hand van financiële kerncijfers, op de voortgang van projecten 
en op het gedrag van medewerkers. Om te kunnen waarborgen dat managers de mate waarin het belang van 
de klant centraal staat voldoende meewegen in hun aansturing en besluitvorming, moeten zij ook 
beschikken over periodieke managementinformatie, gericht op dit belang. Hierin kunnen KPI´s gericht op 
het belang van de klant voorzien.  
 
KPI's gericht op het belang van de klant waarborgen dat het gedachtegoed van ‘klantbelang centraal’ op 
gestructureerde wijze een onderdeel vormt van de besluitvorming en de sturing van de organisatie. Deze 
informatie helpt het management onder andere om knelpunten tijdig te signaleren. Een ondernemer die het 
belang van de klant daadwerkelijk centraal wil stellen, verankert dit in zijn organisatie en laat dit niet 
afhangen  van  de  ‘waan  van  de  dag’. Uiteraard zijn andere factoren ook van groot belang om dit doel te 
realiseren, zoals leiderschap en een goede cultuur. Maar zonder adequate sturingsinformatie gaat het niet 
voldoende lukken.  
 
Het inbedden van de juiste KPI’s  in de organisatie bevordert ook dat de focus op het belang van de klant 
behouden blijft. Dit is vooral belangrijk als de maatschappelijke druk op termijn afneemt en de huidige 
veranderprogramma’s  van  de  organisatie  zijn  afgerond. Dit helpt banken en verzekeraars om hun 
voornemen, het belang van de klant centraal te stellen, aantoonbaar waar te maken op de lange termijn.  

Wat verstaat de AFM onder een KPI? 

We bespeuren soms verwarring over het  begrip  ‘KPI’. Om misverstanden te voorkomen, maken we 
expliciet wat de AFM in deze context wel en niet onder een KPI verstaat.  
 



Onder  KPI’s  verstaan  we  meetmethoden  die  managementdoelstellingen  kwantificeren,  zodat  de  uitvoering  
van de strategie gemeten kan worden. De volgende elementen zijn hierbij van belang.  

 Om structureel te kunnen sturen op het belang van klanten,  is  het  noodzakelijk  dat  KPI’s  periodiek 
en vergelijkbaar zijn. Als een KPI niet periodiek is, zal het vrijwel onmogelijk zijn om op basis 
hiervan structureel te sturen. Hetzelfde geldt voor de vergelijkbaarheid: als een KPI over 
verschillende periodes niet vergelijkbaar is (bijvoorbeeld doordat de wijze van meten verschilt per 
periode), dan zal het voor het management moeilijk zijn om aan de hand van deze informatie 
trends en ontwikkelingen te ontdekken.  

 Voor de vergelijkbaarheid is het ook nodig  dat  de  KPI’s  gebaseerd  zijn  op  accurate,  
objectiveerbare data. Een KPI die enkel is gebaseerd op een gevoel van een medewerker of 
leidinggevende is onvoldoende vergelijkbaar. Wel is het mogelijk om bepaalde waarnemingen te 
objectiveren en te standaardiseren. Zo kan een adviesdossier bijvoorbeeld gescoord worden aan de 
hand van door de instelling vastgestelde normen.  

 Tot slot is het voor de vergelijkbaarheid en duurzaamheid nodig  dat  de  KPI’s  op  
gestandaardiseerde wijze in verschillende lagen van de organisatie aanwezig zijn. Dat wil zeggen 
dat de processen zo zijn ingericht dat de informatie met weinig inspanning periodiek kan worden 
opgehaald en geanalyseerd. 

 
De interpretatie van een KPI hoeft overigens niet altijd zwart-wit te zijn. Dit houdt in dat het kan 
voorkomen dat aan een KPI  niet  de  conclusie  ‘goed’  (wel in het belang van de klant) of  ‘fout’  (niet in het 
belang van de klant) wordt verbonden, maar dat de indicator een signaleringsfunctie heeft aan de hand 
waarvan door het management bijvoorbeeld besloten wordt nader onderzoek in te stellen. Een voorbeeld 
hiervan is de product reviewprocedure: over het algemeen zal men het positief vinden als er veel producten 
worden goedgekeurd in de reviewprocedure. Echter als er in deze procedure alleen maar producten worden 
goedgekeurd, kan dit een belangrijk signaal zijn dat de reviewprocedure onvoldoende kritisch is. 
 
We  onderscheiden  structurele  KPI’s  van  tijdelijke  mijlpalen.  Vrijwel alle grotere financiële ondernemingen 
hebben momenteel projecten lopen, die er geheel of gedeeltelijk op zijn gericht om het belang van de klant 
meer centraal te stellen. Normaal gesproken monitoren leidinggevenden de voortgang van deze projecten 
door middel van ‘mijlpalen’:  tussentijdse doelstellingen waarmee leidinggevenden in de gaten kunnen 
houden of het project op koers ligt om de doelstellingen te behalen. Dit is dus een ander meetinstrument 
dan een structurele KPI, die juist  geen  betrekking  heeft  op  een  tijdelijk  project  maar  op  de  ‘business as 
usual’.  
 
Wat  zijn  voorbeelden  van  KPI’s  gericht  op  het belang van de klant? 
 
Vrijwel alle grote financiële ondernemingen zijn  bezig  om  nieuwe  KPI’s  gericht  op  het  belang  van  de  klant  
te  ontwikkelen  en  bestaande  KPI’s  te  verbeteren.  Ook kleinere ondernemingen denken na over de 
ontwikkeling  van  KPI’s  gericht  op  klantbelang. De ontwikkeling van een KPI gericht op klantbelang 
vereist veel maatwerk, in sommige gevallen meer dan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een KPI gericht op 
klanttevredenheid of –loyaliteit. Hier ligt een uitdaging voor financiële ondernemingen. De AFM heeft het 
afgelopen jaar in de markt diverse voorbeelden gezien van hoe KPI’s gericht op het klantbelang eruit 
kunnen zien. Om financiële ondernemingen te inspireren bij de ontwikkeling van haar KPI’s, deelt de AFM 
hieronder een aantal voorbeelden.  
 

 Een financiële onderneming meet de kwaliteit van het advies dat zij geeft door middel van een 
periodieke controle van adviesdossiers. Deze controle wordt aan de hand van door de onderneming 



vastgestelde normen uitgevoerd en de antwoorden worden geobjectiveerd door middel van het 
toekennen van scores.  

 Een financiële onderneming meet periodiek de mate van de begrijpelijkheid van haar 
productinformatie. De begrijpelijkheid wordt beoordeeld door een klantpanel aan de hand van door 
de onderneming vastgestelde normen. De antwoorden van het klantpanel worden geobjectiveerd 
door middel van het toekennen van scores. 

 Een  financiële  onderneming  meet  periodiek  het  aantal  ‘explains’  (afwijkingen van de standaard 
kredietverstrekkingnorm) dat in adviesdossiers gehanteerd wordt, en stelt een onderzoek in naar de 
oorzaken als het aantal explains een door de onderneming vastgesteld percentage overschrijdt.  

 Een financiële onderneming meet periodiek de kwaliteit van beleggingsportefeuilles. Deze meting 
wordt aan de hand van door de onderneming vastgestelde normen uitgevoerd en antwoorden 
worden geobjectiveerd.  

 Een financiële onderneming meet periodiek het percentage bestaande producten dat in de review 
procedure is beoordeeld. Hierbij kijkt een financiële onderneming niet alleen naar het percentage 
producten dat is beoordeeld, maar ook naar het percentage producten dat niet door de procedure is 
gekomen en het percentage producten dat naar aanleiding van de uitkomst van de procedure is 
aangepast of uit het assortiment is gehaald.  

 Een financiële onderneming meet periodiek in hoeverre belangrijke adviesaspecten zijn besproken 
tijdens het adviesgesprek. Hierbij vraagt zij aan klanten na een adviesgesprek aan te geven of 
bepaalde  vaststaande  aspecten  (bijvoorbeeld  de  risico’s  en  de  kosten  van  het  product)  zijn  
besproken.  

 Een financiële onderneming die gebruik maakt van het intermediair, meet periodiek het percentage 
onnatuurlijk verval in de productenportefeuille, per product en per bemiddelaar. Indien het 
percentage boven bepaalde vastgestelde normen stijgt, stelt zij een onderzoek in naar de oorzaak 
van het hoge percentage onnatuurlijk verval. 

Bij deze voorbeelden is het belangrijk om te benadrukken dat de kracht van een KPI staat of valt met de 
methodiek die aan de KPI wordt gekoppeld. Het is dus essentieel dat financiële ondernemingen in de 
ontwikkeling  van  KPI’s  voldoende  aandacht  geven  aan  de  wijze  waarop  management- en 
sturingsinformatie samengesteld wordt. Een KPI gericht op de kwaliteit van het advies raakt bijvoorbeeld 
aan het belang van de klant, maar als deze kwaliteit wordt gemeten aan de hand van vage normen doet dit 
wel af aan de betekenis van de KPI. 

Om ervoor te zorgen dat het klantbelang in de hele organisatie wordt geborgd, is het essentieel dat er op 
verschillende hiërarchische lagen van de organisatie een evenwichtige verdeling is tussen financiële KPI's 
(bijvoorbeeld  winst  en  kostenratio)  en  KPI’s  die  meten  in  welke  mate  het  belang  van  de  klant  centraal staat. 
Dit  begint  op  het  niveau  van  de  Raad  van  Bestuur  en  eindigt  op  ‘de  werkvloer’. 
 
Bovenstaande lijst met voorbeelden is vanzelfsprekend niet uitputtend. Ook is dit geen afvinklijst waar een 
financiële onderneming aan moet voldoen. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van elke onderneming 
om  zelfstandig  tot  een  adequaat  raamwerk  van  KPI’s  te  komen.   

Welke andere sturingsinformatie is relevant voor het belang van de klant? 

Grotere financiële ondernemingen beschikken over een breed scala aan sturingsinformatie. Eerder noemden 
we al als voorbeeld sturing aan de hand van mijlpalen. We benoemen hieronder twee andere soorten 



sturingsinformatie die bijdragen aan het centraal stellen van de klant, en bespreken waarom dit volgens de 
AFM toch geen substituten zijn voor KPI’s gericht op het klantbelang.  
 
Veel financiële ondernemingen sturen onder meer op klanttevredenheid. Dit kan bijdragen aan een 
evenwichtige verdeling tussen het sturen op het belang van de klant en het sturen op financiële gegevens. 
Niettemin is aansturing van de organisatie op basis van enkel klanttevredenheid onvoldoende om te 
waarborgen dat het klantbelang voldoende wordt meegenomen in de besluitvorming van een organisatie 
(zie voor het verschil tussen een focus op klanttevredenheid en klantbelang de website van de AFM).  
 
Meerdere financiële ondernemingen sturen op de mate waarin het belang van de klant centraal wordt 
gesteld door middel van de beloning van medewerkers. Dit kan een effectief middel zijn om wenselijk 
gedrag bij medewerkers te stimuleren, als de beloningen aansluiten bij de drijfveren van de medewerkers. 
Aansturing door middel van beloningen kan, indien goed ingericht, bijdragen aan de mate waarin de 
organisatie het belang van de klant centraal zet, maar is niet genoeg om te waarborgen dat het belang van 
de klant voldoende meeweegt in besluitvorming. Beloningsafspraken worden over het algemeen beperkt tot 
bepaalde onderwerpen of deelgebieden en zijn gericht op individuele medewerkers. Daarnaast geldt dat de 
informatie op basis waarvan deze evaluaties plaatsvinden slechts een paar keer per jaar – meestal ten 
behoeve van functioneringsgesprekken – wordt verzameld. Dit is over het algemeen niet genoeg. Daarom is 
het wenselijk dat een financiële onderneming het belang van de klant niet alleen waarborgt in de aansturing 
van medewerkers door middel van beloningen, maar ook door middel van meer algemene management- en 
sturingsinformatie (voor meer informatie over beheerst beloningsbeleid vanuit het perspectief van de AFM, 
zie de website van de AFM).  
 
Op welke wijze is de AFM betrokken bij KPI’s? 
 
In 2010 heeft de AFM bij grote banken en verzekeraars voor het eerst gekeken naar KPI’s die raken aan het 
belang van de klant. In 2011 verwacht de AFM van alle financiële ondernemingen dat zij organisatiebreed 
een adequate set van KPI's ontwikkelen die gericht zijn op de mate waarin zij het belang van de klant 
centraal stellen. Bij de grotere banken en verzekeraars volgt en evalueert de AFM dit gedurende het jaar.  
 
Vragen, opmerkingen, suggesties? 
 
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of suggesties heeft, aarzelt u dan niet 
een e-mail te sturen naar: klantbelangcentraal@afm.nl. Financiële ondernemingen kunnen uiteraard ook 
contact opnemen met hun contactpersoon bij de AFM of het Ondernemersloket (telefoonnummer 0900-
6800-680).  
 

http://toezicht.org/nl/professionals/over-afm/thema2011/klantbelang-centraal/uitleg/consequenties-fo.aspx
http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/thema/beloningsbeleid.aspx
mailto:klantbelangcentraal@afm.nl

