
Resultaat bekend

Klanttevredenheid: 8,4
Wat wilden we bereiken? Allereerst is het goed om aan te geven dat we veelvul-
dig persoonlijk contact hebben met een groot deel van onze klanten en daaruit 
feedback ontvangen die ons helpt de dienstverlening te verbeteren dan wel te 
blijven continueren. Daarnaast waren we benieuwd of er naast deze feedback 
nog specifieke zaken zijn die we zouden kunnen verbeteren of in de toekomst 
zouden kunnen aanbieden. 

Wat zijn de resultaten:
• Bijna 23% van onze klanten heeft het onderzoek ingevuld! Onze dank daarvoor! 
 Dit laat zien dat u een grote betrokkenheid heeft bij onze Onderlinge. 
• Het klanttevredenheidscijfer dat u ons heeft gegeven is een 8,4.
• In hoeverre vindt u onze dienstverlening en producten de moeite waard om  
 aan anderen aan te bevelen (dit noemt men NPS: Net Promotor Score). 
 Uw score hiervoor is 42! 

Hoe doen we het ten opzichte van andere verzekeraars 
Onlangs is door het Verbond van Verzekeraars een onderzoek gedaan naar de 
klanttevredenheid bij grote verzekeraars met het volgende resultaat:
• Het gemiddelde klanttevredenheidscijfer is een 7,11 (de hoogste score een 8.2).
• De NPS in de categorie ‘gemiddeld Nederland’ is zelfs -18 (negatief, dus meer  
 ontevreden dan tevreden klanten).

Verbeteringen door klantonderzoek
Met de resultaten uit klantonderzoeken werken we aan een betere dienstverlening. 
Dit zult u niet altijd direct merken. Achter de schermen doen wij ons best om de 
verbeteringen en aanbevelingen nader uit te werken. 

Een greep uit de acties om onze dienstverlening te verbeteren:
• Onderzoek naar mogelijkheid uitbreiding dienstverlening voor wat betreft  
 bancaire zaken (hypotheek/bancair).
• Coaching en training van medewerkers op het gebied van advies en totaaladvies.
• Onderzoek naar een MijnHaarrijn-omgeving, de online omgeving van 
 Onderlinge Haarrijn waar u altijd inzicht heeft in uw verzekeringen.
• Preventieadvies / beveiligingsadvies uitbreiden.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zullen wij  gebruiken in ons 
strategisch plan 2016-2020.
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Winnaars 
reischeque!
Onder de inzendingen zijn onder toezicht 
van onze voorzitter van de Raad van 
Commissarissen 3 winnaars getrokken. 
De winnaars zijn:

•  Joyce van Zuijlen en Arjan van Vliet
•  Leo en Ank van de Bovenkamp
•  Marco Zomer       

Overhandiging van de reischeque 
door Daniëlle Daalhuizen (op de foto uiterst rechts)



Samenwerking met 
Onderlinge Zegveld & Omstreken
De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat een krachtige en sterke organisatie in het belang is van de 
leden. Eveneens dienen wij als relatief kleine verzekeraar onze continuïteit te waarborgen. In verband hiermee  
hebben wij altijd open gestaan voor gesprekken over enige vorm van samenwerking met ‘buur-Onderlingen’. Medio 
2015 heeft Onderlinge Zegveld ons benaderd om te praten en te onderzoeken of er mogelijkheden waren om samen 
te werken. ‘Zegveld’ ziet zich op termijn geconfronteerd met toenemende complexiteit en regeldruk door wet- en 
regelgeving. Wij kennen Onderlinge Zegveld als een organisatie die qua cultuur, visie en portefeuillesamenstelling 
prima bij ons past.  

Kerncijfers van beide Onderlingen (per 01-01-2016)

  Onderlinge Zegveld  Onderlinge Haarrijn
Aantal leden  1.550    3.200
Premie-inkomen  € 721.000,-   € 1.475.000,-
Verzekerd kapitaal  € 550.000.000,-   € 1.250.000.000,- 
Aantal werknemers  8 (5,9 FTE)   13 (8,5 FTE)
Bemiddelingsopbrengst  € 300.000,-   € 290.000,-
Huisvesting  kantoor in Zegveld  kantoor in Vleuten

Mees Weststrate (Onderlinge Zegveld) en Jaap Bijleveld schudden 
elkaar de hand na het ondertekenen van de intentieverklaring.

HAARRIJN ACTUEEL                          
(door Jaap Bijleveld)

Veranderende markt
Beide Onderlingen zijn onderhevig aan de sterke ontwik-
kelingen van de veranderende markt en de dynamiek ten 
aanzien van distributie, klantbehoeften en verdienmodellen. 
Haarrijn en Zegveld zien met een verregaande samenwerking 
in de vorm van een fusie de mogelijkheden om efficiency- en 
kwaliteitsvoordelen te verhogen en de kosten te reduceren.  
Verder zal de combinatie van beide Onderlingen meer 
mogelijkheden geven op het gebied van inkoop van  
(her)verzekering, automatisering en een sterkere markt- 
positie in de regio. Voorts participeert Onderlinge Zegveld  
in een Onderlinge Advies BV. Deze onderneming adviseert 

 
leden en relaties van Onderlingen op het gebied van  
hypotheken, levensverzekeringen, lijfrentes etc. Voor ons 
een welkome aanvulling op onze dienstverlening.

De besturen van beide maatschappijen hebben op 9 mei jl. 
de intentie uitgesproken om per 1 januari 2017 verder te gaan 
als één Onderlinge. De vestigingen in Vleuten en Zegveld 
blijven bestaan en zullen, zoals u thans van ons gewend 
bent, volledig ten dienste staan van onze relaties. In  
november 2016 wordt een extra Algemene Ledenvergade-
ring bijeengeroepen om een besluit te nemen over de fusie.



Graag wil ik u bijpraten over de meest 
actuele onderwerpen die voor onze  
Onderlinge en dus ook voor ú van belang 
zijn. 

Zéér hoge respons Klanttevreden-
heidsonderzoek
In de zomerperiode zijn de resultaten 
van ons klanttevredenheidsonderzoek 
bekend geworden. Ik kan u zeggen dat ik 
met een respons van bijna 23% heel erg 
blij ben! Ik wil alle leden die de moeite 
hebben genomen om mee te doen aan 
ons onderzoek heel hartelijk bedanken. 
Over de bevindingen en resultaten van 
het onderzoek verwijs ik u graag naar 
pagina 1 in deze uitgave.

Uitbreiding directie
Op pagina 4 stelt mijn nieuwe collega, 
Harold Eggenkamp, zich aan u voor. 
De uitbreiding van de directie (Raad 
van Bestuur) was mede door alle  
ontwikkelingen in onze branche hard 
nodig. Maar ook onze huidige omvang, 
gewenste continuïteit en strategische 
plannen ‘vragen’ om meer aandacht, 
kennis en tijd. Harold is iemand met een 
echte ‘onderlinge’ benadering. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat wij een prima 
duo gaan vormen. Samen met alle  
medewerkers kunnen wij onze ambitie, 
om uit te groeien tot dé regionale  
aanbieder van financiële producten, 
gaan waarmaken.

Vergunning DNB is binnen 
Solvency II Basic is met ingang van  
1 januari 2016 het nieuwe toezichtregime 
voor verzekeraars met beperkte risico 
omvang. Dit regime legt nieuwe en ver-
regaande eisen op aan vereist kapitaal, 
risicomanagement en rapportages. Om 
het brandverzekeringsbedrijf als Onder-
linge te mogen uitoefenen dienden wij 
vóór 1 april jl. een vergunningsaanvraag 
voor het genoemde toezichtkader in te  
dienen. Ik ben verheugd u te kunnen 
meedelen dat wij op 2 juni jl. de  
vergunning van DNB hebben ontvangen.

Samenwerking met Onderlinge 
Zegveld en omstreken
Wij zijn ruim een jaar geleden benaderd 
door Onderlinge Zegveld en omstreken 
om te praten over de mogelijkheden 

voor samenwerking. Onderlinge Zegveld 
is een gezonde onderneming met een 
structuur en werkwijze die erg goed pas-
sen bij onze Onderlinge. De gesprekken 
hebben geleid tot het aangaan van een 
intentieovereenkomst tot fusie die op  
9 mei jl. werd ondertekend. In deze  
Haarrijn Post (pagina 2) geven wij graag 
een verdere toelichting op ons voor-
nemen om te fuseren met Onderlinge  
Zegveld en omstreken.

Tot slot
Het schadeverloop tot 1 juli jl. is qua 
aantal en resultaat gemiddeld te noe-
men. Wel werd één grotere brandschade 
als gevolg van kortsluiting van ongeveer 
€ 150.000,- bij ons gemeld. In tegenstel-
ling tot 2015 werden wij niet of nauwe-
lijks geconfronteerd met schadeclaims 
door het noodweer van afgelopen juni 
en juli. Over de resultaten van het eerste 

halfjaar 2016 kan ik uitermate tevreden 
zijn. De groei van onze brandportefeuille 
is conform onze begroting. 

Opvallend is de toename van het aantal 
relaties in de sector melkveehouderij. 
Genoemde groei hebben wij mede 
te danken aan de actie met de VVV-
dinercheque waarmee wij, op aan- 
beveling van onze relaties, nieuwe 
leden mochten begroeten. Hoe meer 
dinercheques wij mogen versturen, 
des te beter!!!!! 
De inkomsten uit bemiddeling stijgen 
meer dan verwacht, voornamelijk in de 
branche ‘autoverzekeringen’. 

Jaap Bijleveld, directeur

HAARRIJN ACTUEEL                          
(door Jaap Bijleveld)

De zomer van 2016 heeft qua weer helaas niet gebracht waar wij allen op  
gehoopt hadden, echter de meeste collega´s hebben het mooie weer elders in 
Europa opgezocht. Inmiddels heb ik bijna alle collega’s weer op kantoor mogen 
begroeten zodat wij u op volle sterkte ook de tweede helft van 2016 van dienst 
kunnen zijn.

Bonus-Malusberekening in 2016 
nu voor iedereen gelijk 
Vanaf 1 januari 2016 hanteert elke verzekeraar die is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars dezelfde werkwijze voor de opbouw en terugval in schadevrije jaren. Dit houdt onder andere in:

• voor ieder jaar dat u geen schade claimt, krijgt u er het volgende verzekeringsjaar  één schadevrij jaar bij;
•  wordt er een schade geclaimd die niet op een andere partij kan worden verhaald, dan   is er het volgende verzekeringsjaar een terugval van 5 schadevrije jaren;•  heeft u meer dan 15 schadevrije jaren opgebouwd, dan behoudt u na één schade altijd   10 schadevrije jaren.

Wilt u hierover meer weten of bent u op zoek naar een (andere) autoverzekering? Neem dan contact op met Onderlinge Verzekeringen Haarrijn.
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Huizenruil en uw verzekering
In toenemende mate worden huizen via internet aangeboden voor huizenruil of huur tijdens 
vakantieperiodes. Huiseigenaren zijn zich er niet altijd van bewust wat het voor gevolgen 
heeft voor de verzekering wanneer iemand anders tijdelijk hun huis bewoont. Neem eerst 
contact met ons op voordat u besluit uw huis (tijdelijk) te ruilen of te verhuren.

Dieven zijn gek op e-bikes
Nederland is het ultieme fietsland. Door het vlakke landschap, het milde klimaat

en de goede infrastructuur wordt er veel gefietst op de meer dan 32.000

kilometer fietspaden in Nederland. 

De keuze aan fietsen is legio, bijvoorbeeld mountainbikes, e-bikes, racefietsen,

bakfietsen, omafietsen en ligfietsen. Een kwalitatief goede fiets is niet goedkoop

en het dievengilde weet dat. Met name de e-bikes moeten het steeds vaker ont-

gelden. Indien een fiets niet is vastgelegd aan bijvoorbeeld een lantarenpaal of

een hek, gebeurt het maar al te vaak dat dieven de fiets gewoon met slot en al

optillen en in een busje zetten. 

Er zijn aanwijzingen dat de georganiseerde misdaad hierbij betrokken is omdat

regelmatig hele partijen e-bikes worden gestolen. De politie probeert deze

dieven en helers in de kraag te vatten via lokfietsen. Ook wordt gewaarschuwd

tegen diefstal van de accu’s van e-bikes. De politie adviseert om in ieder geval

het serienummer van de batterij te noteren. Al met al is een verzekering dus

geen overbodige luxe. Bel ons om te informeren naar de mogelijkheden voor het

verzekeren van uw stalen ros.

Even voorstellen
Sinds 1 juni is Harold Eggenkamp (45) begonnen bij Onderlinge 
Verzekeringen Haarrijn als aspirant lid Raad van Bestuur. Hij 
zal samen met Jaap Bijleveld het bedrijf aansturen. Harold heeft 
de afgelopen 11 jaar gewerkt bij Univé in de Regio Utrecht en 
is dus geen onbekende in de Onderlinge-wereld. Hij heeft bij 
Univé een aantal functies bekleed in de buitendienst en het 
management. Daarvoor heeft Harold gewerkt bij Leaseplan 
en bij een aantal Rabobank organisaties. Hij is woonachting 
in Eemnes, heeft een zoon van 14 jaar en een dochter van  
10 jaar. In zijn vrije tijd is hij druk doende als voetbaltrainer/ 
leider bij de meisjes onder de 11 van SV Eemnes. Verder loopt 
hij hard, is hij een enthousiast mountain-biker en golft hij. 
Daarnaast biedt hij coaching en verzorgt/begeleidt hij trainin-
gen vanuit zijn eigen bedrijf.

Toetsing De Nederlandsche Bank
Harold is de afgelopen maanden begonnen met een inwerk-
programma om zich voor te bereiden op zijn rol binnen de 
Raad van Bestuur en op de toetsing door DNB. Deze toetsing 

is ondertussen uitge-
voerd en we kunnen 
vol trots vermelden dat 
DNB heeft ingestemd 
met het voorgenomen 
besluit om hem als 
Voorzitter van de Raad 
van Bestuur te benoe-
men. 

Rolverdeling 
Harold en Jaap
Na de officiële benoeming door de Raad van Commis-
sarissen wordt Harold verantwoordelijk voor financiën, 
organisatie (HRM), governance, juridische zaken en IT.  
Jaap zal verantwoordelijk zijn voor de commerciële activi-
teiten (klant en markt), het verzekeringstechnische deel en  
compliance (het naleven van geldende gedragsregels, wet-  
en regelgeving).


