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Verbetering datakwaliteit in 
hoogste versnelling
Het verbeteren van datakwaliteit is één van de topissues binnen de volmachtmarkt. Om hier volle vaart mee te maken, is 

het project Datakwaliteit Monitor Volmacht van start gegaan waarmee zowel volmachtverzekeraars als gevolmachtigden 

hun voordeel kunnen doen.

TEKST  Irene Okkerman, Irenergy

Om ervoor te zorgen dat volmachtgevers en 

gevolmachtigden grip krijgen op het proces om de 

kwaliteit van data te verbeteren, heeft Market Scan 

een zogenaamd dashboard ontwikkeld. Deze tool, 

die tot stand is gekomen in samenwerking met de 

werkgroep Datakwaliteit, moet de huidige werkwijze 

flink aanscherpen. 

“De huidige werkwijze, die bestaat uit het rondstu-

ren van excelbestanden met fouten in polissen en 

schades, is onoverzichtelijk en zeer arbeidsintensief 

voor volmachtbedrijven”, vertelt Max Wout, senior 

business development manager bij Market Scan. “Er 

is geen helpfunctie ofwel geen support beschikbaar 

vanuit een serviceorganisatie voor de volmacht-

bedrijven. Dit belangrijke onderdeel zit wel in het 

dashboard Datakwaliteit Monitor Volmacht (DMV).” 

Hans Knol, director Market Scan, vult aan. “Het komt 

erop neer dat wij een applicatie hebben gemaakt 

op basis van de NVGA Polis- en Schadebestanden 

die volmachtbedrijven maandelijks  aan verzeke-

raars versturen. Via deze applicatie kunnen deze 

bestanden, die vaak onvolledig of onjuist zijn, langs 

een aantal met de markt opgestelde businessrules/

foutregels worden gehaald en dus gecontroleerd 

worden. De resultaten en bevindingen daarvan wor-

den verwerkt en gepresenteerd in deze applicatie, 

in dezelfde software (Qlik) waarin men tegenwoor-

dig ook de VRA (Volmacht Resultaat Analyse) kan 

bekijken.”

DIGITALE HELPDESK
Volgens Wout is het belangrijkste voordeel van het 

dashboard dat de rapportages meer gestructureerd 

aan volmachtbedrijven en verzekeraars kunnen wor-

den aangeboden en dat het geheel overzichtelijker 

is. Hij verduidelijkt dit aan de hand van een voor-

beeld. “Een gevolmachtigde krijgt bijvoorbeeld het 

aantal meldingen voor de branche woonhuis te zien. 

Mocht de postcode niet zijn ingevuld, dan geeft het 

dashboard het aantal polissen aan waarbij de post-

code ontbreekt. Behalve deze melding wordt ook 

aangegeven hoe het volmachtbedrijf dit zou kunnen 

oplossen.” Wout geeft toe dat dit voorbeeld nogal 

voor zich spreekt. “Er zijn echter ook voorbeelden te 

bedenken waarbij het handig is als de helpfunctie de 

gebruiker ondersteunt met tips.”

Knol: “De digitale helpdesk zorgt ervoor dat de ge-

volmachtigde foutieve invoer of het ontbreken van 

data goed en gericht kan aanpakken. Door de appli-

catie kan er makkelijk een analyse worden gemaakt 

waar de betreffende fout zit en hoe die kan worden 

opgelost. Mocht een gevolmachtigde bijvoorbeeld 

eenzelfde fout bij tien verzekeraars hebben gemaakt, 

dan krijgt hij die nu in één keer als fout te zien. 

Datzelfde geldt omgekeerd ook voor verzekeraars, 

die kunnen eenvoudig zien bij welke gevolmach-

tigden een bepaalde fout voorkomt. De dashboard-

applicatie moet ervoor zorgen dat de datakwaliteit 

daadwerkelijk en snel wordt verbeterd.”

Hans Knol: “De dashboard-applicatie moet ervoor 

zorgen dat de datakwaliteit daadwerkelijk en snel 

wordt verbeterd.”

VERMINDERING HOEVEELHEID WERK 
NVGA-bestuurslid Jorg Roodbeen noemt het dash-

board een fantastisch hulpmiddel om de slag die 

de keten moet maken om de kwaliteit van de data 

op orde te krijgen enorm te versnellen. “Ook wordt 

het hele proces wat daaromheen hangt ongelooflijk 

vereenvoudigd door de heldere uitleg die wordt 

gegeven. Veel volmachtbedrijven worstelen met de 

huidige excellijsten, bestaande uit soms wel meer 

dan duizend regels. Deze tool verandert niets aan 

dit aantal regels, maar vertaalt het aantal regels wel 

in aantallen problemen dat het vertegenwoordigt. 

Zo kan het zijn dat de duizend regels zijn terug te 

brengen naar vijftien problemen. 

Max Wout: “Er zijn echter ook voorbeelden te 

bedenken waarbij het handig is als de helpfunctie 

de gebruiker ondersteunt met tips.”

Jorg Roodbeen: “De tool gaat een grote slag brengen 

in het verminderen van de hoeveelheid werk die ge-

paard gaat met het aanleveren van de lijsten. Vandaar 

dat de NVGA deze aanpak volledig ondersteunt.”
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Deze tool gaat dan ook nog eens een verdiepings-

slag verder door aan te geven hoe de betreffende 

problemen kunnen worden opgelost. Kortom, de 

tool gaat een grote slag brengen in het verminderen 

van de hoeveelheid werk die gepaard gaat met het 

aanleveren van de lijsten. En nog belangrijker: dit 

zorgt ervoor dat we ons gezamenlijke doel om de 

kwaliteit van data op orde te krijgen zo snel mo-

gelijk bereiken. De NVGA ondersteunt deze aanpak 

daarom volledig en wij sporen onze leden actief aan 

de investering te doen die hiermee gepaard gaat.”

INVESTERING
Bezwaren ten aanzien van de hoogte van deze 

investering die gemiddeld neerkomt op achthonderd 

euro per jaar per volmachtbedrijf zijn er volgens 

Roodbeen niet. “De strijd die wij nog weleens met 

elkaar voeren, is dat wij altijd over de lijn van de 

kosten redeneren. Maar als je de kosten in relatie 

brengt met de opbrengsten, krijg je een zuiver beeld 

en is het rekensommetje heel eenvoudig. Ja, er zijn 

kosten mee gemoeid, maar op het moment dat je 

daar de hoeveelheid werk tegenover zet dat daar-

mee wordt verminderd, dan is dat bijna direct een 

‘no brainer’, ook voor een klein volmachtbedrijf of 

een kleine volmacht. Ik denk zelfs dat juist een klein 

volmachtbedrijf extra profiteert van deze tool. 

Dus ik kan mij geen enkel bezwaar bedenken, 

althans niet aan de zijde van volmachtbedrijven.“

Wout is het hiermee volledig eens en geeft aan 

dat zowel verzekeraars als volmachtbedrijven en 

Market Scan de kosten voor de ontwikkeling dragen. 

“Gezamenlijk wordt er geïnvesteerd in het proces ter 

verbetering van datakwaliteit.” 

IMPLEMENTATIE DASHBOARD
De manier waarop kantoren toegang hebben tot 

het dashboard is vergelijkbaar met de VRA, aldus 

Knol. “Vanuit Market Scan zullen we uitgebreid 

communiceren hoe een en ander in z’n werk gaat. 

Volmachtbedrijven zullen intern moeten regelen 

dat een beheerder aan gebruikers toegang geeft 

tot het dashboard. Kantoren moeten een contract 

sluiten met Market Scan en zich bewust zijn van de 

financiële consequentie zodra je een medewerker 

rechten toekent.” 

Als portefeuillehouder heeft Roodbeen hier tijdens 

de NVGA Jaarvergadering melding van gemaakt en 

Market Scan heeft de dashboard-applicatie tijdens 

het afgelopen NVGA Congres gepresenteerd in haar 

stand, alsmede hierover gecommuniceerd in haar 

nieuwsbrief van juli. Tijdens de NVGA Ledenlunches 

in september zal het dashboard desgewenst ook 

nader worden toegelicht. 

GEZAMENLIJK BELANG
Wout: “Hoewel het streven honderd procent is, 

heeft reeds een substantieel aantal verzekeraars zijn 

deelname toegezegd, zijnde a.s.r. , Avéro, De Goudse, 

Nationale-Nederlanden en Vivat. Daarnaast zijn ook 

de systeemhuizen nauw betrokken bij het project 

Datakwaliteit. Iedereen heeft er belang bij en een 

verantwoordelijkheid dat de kwaliteit van data bin-

nen afzienbare tijd op orde komt. Met z’n allen heb-

ben we inzicht in de voortgang, wat eveneens een 

belangrijke functionaliteit is binnen het dashboard, 

en we zullen hier snel voortgang in moeten boeken. 

Op deze manier kunnen we ook richting toezicht-

houders duidelijk maken dat we serieus werk maken 

van dit dossier.” 

 “Ik denk zelfs dat juist een 
klein volmachtbedrijf extra 
profiteert van deze tool”
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