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70% 71%67% 70%

Totaal (alle klanten) Claimende klanten

2017 (n=714) 2016 (n=838) 2017 (n=480) 2016 (n=276)

Pro Life vindt mij als klant belangrijk

83% 84%81% 83%

Totaal (alle klanten) Claimende klanten

2017 (n=738) 2016 (n=855) 2017 (n=501) 2016 (n=282)

Ik voel me eerlijk behandeld door Pro Life

8,1 8,28,1 8,3

Totaal (alle klanten) Claimende klanten

2017 (n=732) 2016 (n=868) 2017 (n=494) 2016 (n=288)

Totaaloordeel Pro Life

Rapportcijfer en consumentenfocus

Vraag: Kunt u per 

uitspraak aangeven 

in hoeverre u het 

hiermee eens bent? 

Weergave in aandeel 

klanten dat het 

(helemaal) eens is 

met de uitspraak.

Vraag: Hoe beoordeelt u de 

dienstverlening als geheel? 

U kunt een rapportcijfer van 

1 tot en met 10 geven. U 

geeft een 10 als u zeer 

tevreden bent en een 1 als u 

zeer ontevreden bent.

Basis: alle respondenten

alle klanten:

2017: n= 732

2016: n= 868

Claimende klanten: 

20-17: n= 494 

2016: n= 288

87% 89%
84% 88%

Totaal (alle klanten) Claimende klanten

2017 (n=729) 2016 (n=852) 2017 (n=495) 2016 (n=280)

Ik vind dat Pro Life mij klantvriendelijk behandelt

Basis: alle 

respondenten 

(exclusief: ‘geen 

ervaring mee’) 
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52%

66%

46%

68%
62%

47%

61%

44%

64%
58%

Relevant Overzichtelijk Zorgvuldig

gelezen

Begrijpelijk Logisch

2017 

(n=707)

Oordeel laatste brief/mail

2016 

(n=832)

2017 

(n=706)

2016 

(n=837)

2017 

(n=713)

2016 

(n=840)

2017 

(n=708)

2016 

(n=834)

2017 

(n=710)

2016 

(n=836)

75% 76%

23%

79% 77%

25%

Ik kreeg snel iemand aan de lijn die mijn vraag

kon beantwoorden (n=439)

De medewerker gaf mij het gevoel dat ik

gewaardeerd word als klant

Ik wil graag de volgende keer door dezelfde

medewerker worden geholpen

Oordeel laatste telefoongesprek

2017 

(n=439)

2016 

(n=545)

2017 

(n=435)

2016 

(n=546)

2017 

(n=449)

2016 

(n=561)

Communicatie

Aandeel klanten dat 

het (helemaal) eens 

is met de uitspraak: 

‘De schriftelijke 

communicatie vond 

ik / heb ik….

Aandeel klanten dat 

het (helemaal) eens 

is met de uitspraak: 

‘De telefonische 

communicatie vond 

ik / heb ik….

Basis: alle 

respondenten 

(exclusief: ‘geen 

ervaring mee’) 

Basis: alle 

respondenten 

(exclusief: ‘geen 

ervaring mee’) 
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4%

6%

9%

10%

11%

61%

56%

12%

13%

9%

7%

2017 (n= 219)

2016 (n= 261)

Oordeel klachtafhandeling

80%

58%

82%

72%
67%

80%
76%

57%

80%

73%
67%

78%

Ik ontving snel mijn geld Ik werd goed op de hoogte

gehouden van de voortgang

Ik ben tevreden over de

wijze waarop de

verzekeraar mijn declaratie

heeft behandeld

Ik ben tevreden over de

uitkomst van de declaratie

Ik ben tevreden over de

hoogte van het uitgekeerde

bedrag

Het was eenvoudig om een

declaratie in te dienen

2017 

(n=463)

2016 

(n=567)

2017 

(n=481)

2016 

(n=586)

2017 

(n=531)

2016 

(n=641)

2017 

(n=530)

2016 

(n=638)

2017 

(n=514)

2016 

(n=617)

2017 

(n=516)

2016 

(n=613)

Oordeel declareren en vergoeden

Declaratie, uitkeringen en klachten

Aandeel 

klanten dat het 

(helemaal) 

eens is met de 

uitspraken

Vraag: In hoeverre 

bent u tevreden over 

de oplossing van uw 

klacht?

OntevredenZeer ontevreden

Zeer tevredenTevreden

Niet tevreden, maar ook niet ontevreden

Weet niet

Basis: alle 

respondenten 

(exclusief: ‘geen 

ervaring mee’) 

Basis: alle 

respondenten 

(exclusief: ‘geen 

ervaring mee’) 
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