
 

 

 

  
 

  

  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) 
 
Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key 
Performance Indicators  (KPI’s)  gericht  op  het  klantbelang gebruiken in hun operationele aansturing. De AFM 
heeft sinds geruime tijd aandacht voor dit onderwerp en heeft hierover eerder een memo gepubliceerd, 
genaamd ‘Key  Performance  Indicators  gericht  op  klantbelang’.1 Dit document is een aanvulling daarop.  
 
Wij zien dat meerdere banken en verzekeraars ten opzichte van 2011 goede stappen maken in de operationele 
aansturing op het klantbelang. Tegelijkertijd zien wij ook bij diverse banken en verzekeraars dat het lastig is om 
de mate van klantbelang in de organisatie inzichtelijk en meetbaar te maken. Ter inspiratie delen wij in dit memo 
enkele (aanvullende) voorbeelden  van  KPI’s  gericht  op het klantbelang.2 Wij hopen dat deze voorbeelden banken 
en verzekeraars, waar nodig, helpen bij  de  ontwikkeling  van  KPI’s  gericht  op  het  klantbelang.3   
 
Waar wordt het klantbelang geraakt in de organisatie van een aanbieder? 
 
Wij merken in de praktijk dat aanbieders het klantbelang voornamelijk relateren aan de 
productontwikkelingsfase. Wij zien dit met name terug bij verzekeraars die relatief weinig direct klantcontact 
hebben. Wij zijn echter van mening dat aanbieders, ongeacht de wijze waarop zij georganiseerd zijn, in meer 
organisatiegebieden zouden moeten sturen op het klantbelang. De mate van klantbelang is in elk geval relevant 
in de volgende vier organisatiegebieden: 
 
1) Productontwikkeling 
2) Distributie, verkoop en advies 
3) Doorlopende klantrelatie, claimafhandeling en nazorg 
4) Cultuur  
 
Om een compleet beeld te hebben van de mate van klantbelang in de organisatie, is het van belang dat een 
aanbieder inzichtelijk kan maken hoe zij op elk van de organisatiegebieden presteert. Dit kan gedaan worden aan 
de hand van KPI’s  gericht  op  klantbelang.  De  managementinformatie die door de KPI’s  verkregen  wordt,  kan  
leidinggevenden helpen om beter onderbouwde beslissingen te nemen.  
 
Voorbeelden  van  KPI’s  gericht  op  klantbelang 
 
Onderstaand  hebben  wij  enkele  voorbeelden  van  KPI’s  gericht  op  het belang van de klant opgenomen. Wij 
beogen  niet  om  een  uitputtend  overzicht  te  geven  van  KPI’s  gericht  op  het  belang  van  de  klant.  De voorbeelden 
zijn ook geen afvinklijst waar een aanbieder aan moet voldoen. Het is uiteindelijk aan de onderneming zelf om 
een raamwerk van KPI’s  te  ontwikkelen  die leidinggevenden het meeste inzicht geeft in de mate waarin de 
organisatie het klantbelang centraal stelt.  
 

                                                           
1 Dit memo is te vinden op http://www.afm.nl/~/media/files/thema/kbc/kpi-klantbelang.ashx. In dit memo treft u meer informatie 
over  het  gebruik  van  KPI’s  gericht  op  klantbelang  aan. 
2 Enkele  voorbeelden  van  KPI’s  vertonen  overlap  met  het  eerder  gepubliceerde  memo.   
3 Hoewel  de  AFM  in  2011  en  2012  voornamelijk  heeft  gekeken  naar  KPI’s  bij  banken  en  verzekeraars,  kan  de  inhoud  van het memo 
ook nuttig zijn voor andere aanbieders van financiële producten, zoals kredietaanbieders of beleggingsondernemingen.  

http://www.afm.nl/~/media/files/thema/kbc/kpi-klantbelang.ashx
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Naar aanleiding van vragen uit de markt, benadrukken wij dat het gebruik van een KPI niet noodzakelijk “zwart-
wit” is. Om goede beslissingen te nemen, is het belangrijk dat bestuurders en leidinggevenden niet alleen de 
waarde van een KPI kent, maar ook de oorzaak van de ontwikkeling in de KPI waarde kan begrijpen. Een (tijdelijk) 
dalende KPI waarde op advieskwaliteit kan bijvoorbeeld vanuit externe omstandigheden, zoals nieuwe 
wetgeving, goed te verklaren zijn. Indien een leidinggevende niet begrijpt waarom de KPI waarde daalt, bestaat 
het risico dat de leidinggevende weliswaar een interventie pleegt (bijvoorbeeld om de vastlegging van advies te 
verbeteren), terwijl de sturing zich zou moeten richten op het vergroten van kennis over de nieuwe wetgeving. 
Voor effectieve (bij)sturing is het derhalve nodig de ontwikkeling van de KPI te begrijpen.  
 
Ad. 1 Productontwikkeling 
 

 Het percentage bestaande producten getest (en goedgekeurd) aan de hand van een eigen normenkader 
en/of percentage nieuwe producten dat goed- of afgekeurd wordt. Een aanbieder toetst nieuwe 
producten (bij introductie) en bestaande producten (periodiek) aan een eigen normenkader. De 
voortgang en de uitkomsten kunnen gebruikt worden als KPI. Hierbij is het vanzelfsprekend van belang 
dat de juiste normen verwerkt zijn in het kader. 4 
 

 Vindbaarheid en begrijpelijkheid van de productinformatie. Wij zien aanbieders die het percentage 
producten of productinformatie die zij voorleggen aan een consumentenpanel, gebruiken als KPI om te 
sturen op de vindbaarheid en begrijpelijkheid van (product)informatie. Grondiger is het echter om te 
meten in hoeverre consumenten productinformatie daadwerkelijk kunnen (vinden en) begrijpen, 
bijvoorbeeld door het percentage van consumenten te meten dat het product of de productinformatie 
daadwerkelijk begrijpt.5 

 
Ad. 2 Distributie, verkoop en adviesproces 

Vaak zien we dat het voor verzekeraars of banken die gebruik maken van het intermediair, lastig is om de 
kwaliteit van (het advies bij) het intermediair te meten. Toch is het belangrijk dat deze partijen voldoende sturen 
op de kwaliteit van het intermediair. Om  die  reden  hebben  wij  onderstaand,  naast  meer  algemene  KPI’s  die  zien  
op het verkoop- en  adviesproces,  ook  een  aantal  specifieke  voorbeelden  van  KPI’s  opgenomen die geschikt zijn 
voor partijen die veel samenwerken met het intermediair.  

 Kwaliteit advies, vastgesteld door een steekproef. Een financiële onderneming kan op meerdere 
manieren de kwaliteit van het advies inzichtelijk maken. Via een steekproef kan een instelling periodiek 
de kwaliteit van het advies (laten) meten. Deze KPI is met name relevant voor aanbieders die zelfstandig 
advies geven of advies uitbesteden aan een dochtermaatschappij. 
 

                                                           
4 Wij verwijzen hiervoor naar de eerder door de AFM opgestelde KNVB-criteria (Kostenefficiënt, Nuttig, Veilig en Begrijpelijkheid). 
Meer informatie hierover treft u aan op de volgende website: 
http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/thema/productontwikkeling.aspx  
5 Hierbij is het  niet  voldoende  om  te  vragen  ‘begrijpt  u  de  productinformatie?’  of  ‘hoe  begrijpelijk  vindt  u  de  informatie?’,  want  een  
consument kan dit vaak niet goed genoeg zelf beoordelen. Om te onderzoeken of een klant productinformatie daadwerkelijk 
begrijpt, is het van  belang  om  dit  echt  te  ‘toetsen’.  Zo  kunt  u  bijvoorbeeld  de  consument  de  opdracht  geven  op  zoek  te  gaan  naar  
het antwoord op de vraag wat er gebeurt als situatie X zich voordoet, en hem vervolgens in eigen woorden aan laten geven wat het 
antwoord op die vraag is. 

http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/thema/productontwikkeling.aspx
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 Kwaliteit van het advies, gemeten aan de hand van klantfeedback. Een financiële onderneming kan 
informatie over de kwaliteit van het intermediair en het advies ophalen door de klant hierover gerichte 
vragen te stellen. Zo kan bijvoorbeeld gevraagd worden of de adviseur alle belangrijke elementen van 
een advies heeft besproken of kan door middel van voldoende diepgaande vragen getoetst worden of 
de klant het advies eigenlijk wel begrepen heeft. Bij deze methode is het wel van belang dat voldoende 
diepgaande vragen worden gesteld omdat anders het risico bestaat dat de managementinformatie uit 
de KPI onvoldoende diepgaand is.6 

 

 Het percentage intermediairs dat is beoordeeld (en goedgekeurd) aan het door de instelling opgestelde 
(eigen) beleidskader. Een financiële onderneming kan informatie over de kwaliteit van het intermediair 
verkrijgen door het intermediair te toetsen aan een (eigen) beleidskader. In dit beleidskader is 
vastgesteld aan welke kwaliteitseisen het intermediair moet voldoen. Om kwaliteit op goede wijze te 
borgen, zou dit beleidskader verder moeten gaan dan een wettelijk kader. Aanbieders kunnen het 
intermediair periodiek toetsen aan de hand van dit beleidskader. De KPI meet vervolgens de voortgang 
en de uitkomst van dit doorlopende traject. 
 

 Het percentage klanten dat overeenkomt met opgestelde doelgroep. Een aanbieder maakt tijdens de 
productontwikkeling een doelgroepanalyse. De aanbieder zou voor een aantal ingewikkelde producten 
per intermediair inzichtelijk kunnen maken in welke mate deze doelgroep overeenkomt met de klanten 
aan wie het product daadwerkelijk geadviseerd en/of verkocht is. Met deze KPI kan een instelling zien in 
welke mate producten geadviseerd of verkocht zijn aan de oorspronkelijke doelgroep van het product. 
Deze KPI meet dus niet direct de kwaliteit van het advies, maar wel het resultaat van het adviestraject of 
het verkooptraject (indien geen advies is gegeven). 

Ad. 3 Klantbehandeling, claimafhandeling en nazorg 

 Percentage onnatuurlijk verval: Een financiële onderneming meet periodiek het percentage onnatuurlijk 
verval in de productenportefeuille, per product en (indien van toepassing) per bemiddelaar. Indien het 
percentage boven bepaalde vastgestelde normen stijgt, stelt zij een onderzoek in naar de oorzaak van 
het hoge percentage onnatuurlijk verval. 
 

 Aantal klachten gedifferentieerd naar: 

o Kanaal 
o Bemiddelaar (indien van toepassing) 
o Product 
o Belangrijkste klantmomenten (bijvoorbeeld claims, onderhoud of nazorg) 

                                                           
6 Het  is  bijvoorbeeld  niet  voldoende  om  aan  een  consument  te  vragen  ‘bent  u  tevreden  met  het  advies’  omdat  een  consument  dit  
vaak moeilijk kan bepalen. Om verdieping aan te brengen in de feedback, kan bijvoorbeeld aan de klant gevraagd worden in 
hoeverre belangrijke elementen besproken zijn of in hoeverre de klant belangrijke productkenmerken kan opnoemen na een 
adviesgesprek.  



4 

 

Door de klachten te differentiëren, kan een financiële onderneming bijvoorbeeld inzichtelijk maken 
bij welke producten de grootste problemen zitten, hoe eventuele bemiddelaars presteren en op 
welke momenten in het klantproces nog de grootste verbetermogelijkheden aanwezig zijn.  

 Percentage klanten met wie een periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) onderhoudsgesprek is gevoerd. In een 
doorlopende beheerrelatie is het belangrijk om periodiek onderhoudsgesprekken te voeren om na te 
gaan of de portefeuille nog passend is bij de kenmerken van de klant. De KPI meet periodiek met welk 
percentage klanten in een bepaalde periode een onderhoudsgesprek is gevoerd. 

 Het percentage (beleggings)portefeuilles dat gedurende de fase van beheer passend is bij het profiel van 
de consument en/of bij de kwaliteitseisen van de onderneming. Een aanbieder heeft vaak veel 
beschikbare informatie in haar systemen. Door de juiste koppelingen te maken, kan gemeten worden in 
hoeverre portefeuilles voldoen aan het profiel van de consument (past de portefeuille bijvoorbeeld bij 
een defensief profiel) of aan interne kwaliteitseisen (bijvoorbeeld spreiding van de portefeuille). Het is 
niet alleen belangrijk dit net na het advies te meten, maar het is ook belangrijk dit gedurende de looptijd 
van de portefeuille regelmatig te meten en waar nodig bij te sturen. Door bijvoorbeeld schommelingen 
op de financiële markten of wijzigingen in (beleggings)beleid, kan het zijn dat portefeuilles uit de pas 
lopen en niet meer passend zijn bij het profiel van de consument en/of bij de kwaliteitseisen van de 
onderneming.  

Ad. 4 Cultuur gericht op klantbelang 

 Het percentage medewerkers dat een concrete (voor de functie specifiek gemaakte) afspraak gericht op 
klantbelang in zijn prestatieafspraken heeft staan. Een werkgever kan periodiek meten (eventueel aan 
de hand van een steekproef) in hoeverre de beloningsafspraken van medewerkers gericht zijn op het 
klantbelang.  Hierbij is het wel van belang dat prestatieafspraken gericht op het klantbelang  voldoende 
voor de functie specifiek gemaakt zijn.  

 

 Het percentage medewerkers dat ervaart dat het klantbelang centraal wordt gesteld in de organisatie. 
Door middel van medewerkerenquêtes kan periodiek inzichtelijk worden gemaakt wat de perceptie van 
medewerkers is met betrekking tot het handelen in het belang van de klant. Voorbeelden van stellingen 
die voorgelegd kunnen worden aan medewerkers zijn7: 

o “Wij  geven  onze  klanten  altijd  passend  advies” 
o “Wij  leveren  altijd  een  goede  service  aan  onze  klanten” 
o “Ik  ben  in  staat  om  altijd  voor  het  belang  van  de  klant  te  kiezen” 
o “Ik  kies  altijd  voor  het  belang  van  de  klant” 
o “Mijn  collega’s  handelen  altijd  in  het  belang  van  de  klant” 
o “Mijn  manager  vindt  het  belangrijk  dat  ik  in  het  belang  van  de  klant  handel” 
o “Het  hoger  management/de  Raad  van  Bestuur  laat  merkbaar  zien  dat  zij  het  klantbelang  

centraal  stelt” 
                                                           
7 Wij benadrukken voor de volledigheid dat dit geen uitputtende lijst van vragen is en dat meer vragen aan medewerkers denkbaar 
zijn.  
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Informatie die uit dergelijke medewerkerenquêtes komt, kan nuttige informatie geven over de 
(ervaren) cultuur met betrekking tot het belang van de klant centraal stellen. Hierbij is het wel van 
groot belang dat de enquêtes anoniem worden afgenomen, omdat anders het risico bestaat dat de 
resultaten onvoldoende inzicht geven.  

 
Tot slot 
 
Wij hopen dat financiële ondernemingen aan de hand van deze voorbeelden intern de dialoog verder opzoeken 
over het gebruik  van  KPI’s  gericht  op  klantbelang  (voor  zover dit nog niet gebeurd is) en op deze manier een stap 
vooruit  kunnen  maken  in  de  ontwikkeling  van  KPI’s  gericht  op  het  klantbelang. Wij benadrukken dat de 
genoemde informatie in veel gevallen al aanwezig is in organisaties, maar vaak nog niet voldoende effectief 
wordt ingezet om te sturen op het belang van de klant.  

Mocht u naar aanleiding van dit memo nog vragen op opmerkingen hebben, dan kunt u die richten aan 
klantbelangcentraal@afm.nl . Wij verwijzen tevens naar onze website www.afm.nl/klantbelangcentraal voor 
meer informatie over het thema ‘Productaanbieders  zetten  het  klantbelang  centraal’.   
 

mailto:klantbelangcentraal@afm.nl
http://www.afm.nl/klantbelangcentraal

