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Corona, we kunnen er ook in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® niet omheen. Het virus en vooral de coronamaatregelen 

hebben grote invloed op ons doen en laten. En op ons voelen. De meeste thuiswerkers hebben de muren thuis nu wel gezien 

en snakken naar het weer live ontmoeten van collega’s en relaties. 

Corona heeft veel verzekerden ook weer meer bewust gemaakt van het belang van een goed functionerend zorgsysteem, al 

is het maar doordat in elke persconferentie de bezetting van de ziekenhuizen wel een onderwerp is. We zien het in de 

diverse peilingen die we de afgelopen maanden deden rondom corona en ook in de resultaten van KMZ dit jaar. 

In contactevaluaties van zorgverzekeraars zagen we vanaf maart hogere scores voor de afhandeling van de contacten. Er leek 

sprake van een corona-bonus voor het bieden van goede dienstverlening in uitdagende tijden en (spoiler alert) die zien we 

ook in de resultaten van KMZ 2021 terug. 

In deze rapportage vind je eerst de belangrijkste conclusies van de marktresultaten. Vervolgens een summary van de 

resultaten voor de zorgverzekeraar en daaropvolgend de resultaten van de zorgverzekeraar en de bijlagen.

We wensen je veel leesplezier,

Nikki, Wolter en Stefan
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De waardering voor medewerkers in de zorg is het 

afgelopen jaar sterk toegenomen. We zagen dat in andere 

onderzoeken en in KMZ 2021. Het straalt ook een beetje af 

op de zorgverzekeraars, maar wel veel minder sterk, en 

het zijn met name de mensen die toch al positief waren 

die nog hogere scores zijn gaan geven.

Gemiddelde NPS naar 21, stijging van 4 punten

De NPS stijgt dit jaar naar 21 (van 17), waar de score de 

jaren ervoor constant rond de 15 lag. Niet eerder waren 

verzekerden zo positief als dit jaar. De meeste labels 

hebben een hogere NPS dan vorig jaar, voor zeven labels is 

de stijging significant.

In de ranking van de labels gebeurt er echter niet zo veel. 

De hoogste score is opnieuw voor DSW met een NPS van 51 

en Pro Life en Stad Holland als nummers 2 en 3. Grootste 

stijgers zijn Bewuzt en IZZ die beiden 9 punten plussen. Voor 

IZZ is dit een herstel na de daling van vorig jaar. Ook 

Anderzorg veert weer op na de lagere NPS van vorig jaar. 

Het omgekeerde zien we bij VGZ die de stijging van vorig 

jaar niet helemaal weet vast te houden. De grootste daler is 

echter Zorg en Zekerheid die 5 NPS punten inlevert. 

Vooral promoters bereikt met corona-informatie

Alle labels hebben zich ingespannen om hun verzekerden te 

informeren rondom corona. 42% van de verzekerden kan 

zich hier nog iets van herinneren. Promoters werden meer 

bereikt dan detractors (47% vs. 37%) en zij waren ook veel 

positiever over de communicatie (8,2 vs. 5,4), waarschijnlijk 

omdat de informatie voor hen relevanter was (zorgconsu-

menten zijn vaker promoter). Het oordeel over de 

communicatie correleert daarbij sterk met het gevoel dat de 

verzekeraar klaar staat voor de verzekerden. 

Waardering uit zich in meer zeer hoge scores

De hogere waardering voor zorgverzekeraars uit zich in 

meer erg hoge scores op diverse vragen in het onderzoek. 

Vergeleken met vorig jaar worden er substantieel meer 

tienen gegeven. Mede hierdoor stijgen o.a. de NPS, het 

eindoordeel over dienstverlening en de oordelen over een 

groot aantal klantprocessen en contactvormen. De stijging 

zien we bij alle subgroepen, maar bij de verzekerden die 

relatief veel zorggebruiken is dit duidelijk sterker het geval.

Gemiddelde oordeel dienstverlening naar 8,2

Het overall oordeel over de dienstverlening stijgt in het 

corona-jaar naar gemiddeld 8,2. Deze stijging van ruim een 

tiende is bij deze aantallen significant. Op labelniveau zien 

we vijf labels die een significante stijging laten zien. Dit zijn 

twee labels uit het VGZ concern, Bewuzt en IZZ,  en drie uit 

het Achmea concern: De Friesland, Interpolis en Zilveren 

Kruis.

Oordeel prijs en product stabiel

Het oordeel over de prijs van de zorgverzekering is eerder 

negatief dan positief. Het gemiddelde komt opnieuw uit op 

7,3, maar er zijn zeven labels die een significante daling in 

prijsoordeel laten zien. De grootste dalingen zien we bij 

VGZ, Zorg en Zekerheid en CZ die drie tienden inleveren. 

Ditzo plust er juist drie tienden bij en is samen met Just de 

enige significante stijger als het gaat om het prijsoordeel.

De tevredenheid over de verzekering zelf is nagenoeg 

onveranderd. Er zijn geen significante stijgers. Wel drie 

dalers, waarvan twee uit de ONVZ groep: ONVZ en VvAA

verliezen beide twee tienden.

Proces- en contactoordelen iets hoger 

De grotere hoeveelheid gegeven tienen beïnvloedt de 

scores van vrijwel alle proces- en contactoordelen. Op 

marktniveau komen de meeste oordelen een tiende hoger 

uit. Op labelniveau zijn er grote verschillen. Labels met 

relatief veel gestegen oordelen zijn De Friesland, Anderzorg 

en FBTO. De meest opvallende score komt echter van DSW 

met een 9,0 (!) voor het indienen en verwerken van 

declaraties.

Summary Marktresultaten 

Waardering voor zorg én zorgverzekeraars neemt toe in coronatijd
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Summary

NPS Pro Life onverminderd hoog
Pro Life

NPS onverminderd hoog

De NPS van Pro Life (33) is onverminderd hoog en nagenoeg 

stabiel vergeleken met vorig jaar. We is het zo dat zowel de 

benchmark als de markt een stijging laten zien. Op 

marktniveau heeft alleen DSW een nog (duidelijk) hogere 

NPS (51). Binnen de zelf gekozen benchmark heeft Pro Life 

de hoogste positie, gevolgd door ONVZ (27) en CZ (23).  IZZ 

(12) en Zilveren Kruis (8) sluiten de rij van de benchmark, 

maar zijn wel de enige twee met een significante NPS 

stijging dit jaar. 

Ouderen (65+ jaar) meest loyaal

Verzekerden van 65 jaar of ouder zijn loyaler (NPS 43) dan 

verzekerden van 18-34 jaar (NPS 27). 

Vertrouwen in Pro Life hoog en stabiel

Het vertrouwen in Pro Life (NTS 43) is ook hoog en stabiel. 

Over de afgelopen jaren is een stijgende lijn te zien vanaf 

2019 (NTS van 37 -> 42 -> 43). De gemiddelde NTS bij de 

zelfgekozen benchmark en de markt ligt een stuk lager en is 

nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar.

Intentie tot heroriënteren stuk gedaald, binding met Pro 

Life nog sterker

De binding van verzekerden met Pro Life is nu nog sterker. 

93% van de verzekerden geeft aan waarschijnlijk of zeker 

klant te blijven. Dit is onverminderd hoog en hoger dan de 

benchmark (87%) waarbij deze intentie wel licht gestegen is. 

Daarnaast geeft slechts 15% van de verzekerden aan 

komend jaar waarschijnlijk rond te gaan kijken, dat is 

significant minder vorig jaar (22%). Bij de benchmark is dit 

32%. Dat is ook significant minder dan vorig jaar, maar nog 

altijd twee keer zoveel als bij Pro Life.

Dienstverlening hoog oordeel, prijs en verzekering gedaald

Wat betreft de algemene oordelen heeft Pro Life nog altijd 

een behoorlijke voorsprong op de gemiddelde benchmark. 

Het oordeel over de dienstverlening (8,4) is licht gestegen, 

net als bij de benchmark. Echter, het prijsoordeel (7,1) en 

het oordeel over de verzekering zelf (7,8) zijn gedaald. Dit 

zien we ook bij de zelfgekozen benchmark.

Positie Customer en Social Experience blijft heel sterk

Als we de Customer Experience en Social Experience met 

elkaar in verband brengen dan zien we op marktniveau dat 

de zorgverzekeraars op de SX as gemiddeld gezien wat 

gestegen zijn. Pro Life heeft op beide assen een 

onverminderd hoge score vergeleken met de andere 

verzekeraars. Verzekerden noemen als voorbeelden dat ze 

de mensgerichtheid zeker nu in coronatijd erg waarderen, 

zoals de gesprekskaarten, online cursussen, relatie-avonden 

en de verhalen in de nieuwsbrieven.
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Goede organisatie, correct en we 
hebben nog nooit problemen gehad. 
Zijn snel met terugbetalingen als het 
gaat om wat je eerst zelf heb moeten 
betalen. Alles digitaal echt goed 
geregeld.”

Wij waarderen het Pro Life 
standpunt, en kiezen daarom voor 
Pro Life. Echter we realiseren ons 
dat ook deze verzekering opgaat in 
het grote geheel. De prijs is 
hoger.”



Summary

Christelijke identiteit blijft grootste driver, ervaring steeds belangrijker
Pro Life
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Christelijke identiteit grootste en positieve rol in loyaliteit, 

gevolgd door steeds groter wordende driver ervaring

Nog steeds is het beeld dat verzekerden hebben van Pro Life, 

de Christelijke identiteit, het meest bepalend voor hun 

loyaliteit (genoemd door 45%). Na een stijging vorig jaar, is 

de rol van deze driver voor de loyaliteit weer terug op het 

niveau van 2019. Vlak daarna volgt de algemene ervaring als 

driver. Deze wordt steeds belangrijker (van 31% in 2018 naar 

39% in 2021). Dit is ook een sterke en positieve driver. Hierbij 

gaat het vooral om het vertrouwen in Pro Life, het nooit 

hebben gehad van problemen en het gevoel goed verzekerd 

te zijn. Daarnaast speelt het gevoel dat Pro Life de zaken 

goed op orde heeft hierbij een steeds groter wordende rol. 

Vooral dienstverlening beïnvloedt NPS positief

Naast het beeld en de algemene ervaringen zijn het vooral de 

dienstverleningscomponenten contact, declaraties, online 

mogelijkheden en de app die de NPS positief beïnvloeden. 

Het sentiment van de online mogelijkheden en app is 

positiever dan vorig jaar. Verzekerden noemen de 

overzichtelijkheid van de website en het gemak van de app. 

Bij het contact noemen de verzekerden zaken als de goede 

bereikbaarheid, de vriendelijkheid, de correcte hulp maar 

ook de handgeschreven kaartjes als welkom of felicitatie.

De oordelen over de verschillende componenten binnen de 

dienstverlening zijn hoog. Voor het indienen en afhandelen 

van declaraties geven de verzekerden een 8,6. Ook het 

telefonisch contact heeft een 8,6 als oordeel (gestegen en 

samen met DSW hoogste score binnen markt). De website, 

mijn omgeving, app en het e-mail contact krijgen als oordeel 

een 8,2. Op alle onderdelen heeft Pro Life een voorsprong op 

de benchmark (niet significant bij indienen declaraties en de 

app). Dit jaar is voor het eerst een oordeel gevraagd over de 

informatievoorziening (8,1), Whatsapp (7,7) en chat (8,0).

Premie, dekkingen en eigen risico/bijdrage spelen minder 

positieve rol in NPS

De premie, dekkingen en het eigen risico/bijdrage hebben 

een minder positieve invloed op de gemiddelde NPS dan de 

andere drivers, maar gezien de grootte van de drivers is de 

impact hiervan beperkt. Dit beeld is niet anders dan vorig 

jaar, behalve dat het eigen risico/bijdrage een nog kleinere 

driver is dan vorig jaar. Wat betreft de dekkingen vindt een 

enkeling het jammer dat bepaalde dingen niet vergoed 

worden, maar andere waarderen juist weer de coulance wat 

betreft vergoedingen. En over de tandartsvergoeding is 

minder enthousiasme dan bij de benchmark.

Belangrijk is de principiële 
stellingname van Pro Life in 
ethische zaken. Praktisch gezien 
speelt een rol de snelle en correcte 
afhandeling van declaraties 
alsmede het verstrekken van 
relevante info, schriftelijk en 
digitaal. Ook het (in enkele 
gevallen) geven van telefonische 
informatie. Daarnaast zijn wij vorig 
jaar goed geholpen toen er 
onduidelijkheid en misverstand 
was over de vergoeding van 
fysiotherapie. En tenslotte hebben 
wij zeer gewaardeerd dat wij 
beiden na een ziekenhuisopname 
werden gebeld om te informeren 
hoe het ging en daarna ontvingen 
wij nog een persoonlijk door een 
medewerker van Pro Life 
geschreven kaartje.”



Aanbevelingen

Behoud sterke positie, houd oog voor optimale prijs/kwaliteitverhouding
Pro Life
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Pro Life heeft een sterke positie op marktniveau een heeft 

haar verzekerden dit jaar nog meer weten te binden. Dat 

zien we in de verlaging van de intentie tot heroriënteren. 

De proces- en contactoordelen hebben een erg hoog niveau 

en Pro Life behoudt de voorsprong op de benchmark. 

Echter, het oordeel over de prijs en verzekering zelf zijn 

gedaald. Geen zorgen voor nu, maar blijf alert op deze 

ontwikkeling.

De Christelijke identiteit basis voor loyaliteit, blijf in 

ervaringen zorgen voor ‘het goede gevoel’

De meeste verzekerden kiezen voor Pro Life vanwege de

Christelijke identiteit. Dit is de belangrijkste driver voor hun

loyaliteit. Dit verandert niet, ondanks dat de driver wat 

kleiner geworden is. Wel zien we de algemene ervaring 

steeds belangrijker worden: verzekerden hebben 

vertrouwen in Pro Life, vinden dat Pro Life haar zaken goed 

op orde heeft en hebben het gevoel goed verzekerd te zijn 

bij Pro Life. Dit speelt een steeds grotere rol voor de 

verzekerden. Houd in de gaten dat verzekerden dit zo 

blijven ervaren.

Houd oog voor optimale prijs/kwaliteitverhouding

Het oordeel over de premie en verzekering zelf is gedaald. 

Omdat verzekerden vooral kiezen op basis van de identiteit 

en het vertrouwen dat ze hebben in Pro Life, is het effect 

hiervan op de loyaliteit niet zichtbaar. Echter, verzekerden 

noemen wel dat de premie hoog is en ook over de 

vergoedingen geven enkelen negatieve feedback. Blijf 

scherp op de optimale balans. Gezien de identiteit, heeft 

Pro Life een zekere monopolie positie, en accepteren 

verzekerden de premie en dekking die Pro Life biedt. 

Echter, als de prijs/kwaliteitverhouding verder onder druk 

komt, kan dit wel effect gaan hebben op de loyaliteit.

Evalueer Whattsapp contact

Nog niet veel Pro Life verzekerden hebben ervaring met 

contact via Whatsapp. 6% gaf hierover een oordeel, een 

7,7. Dat is het laagste oordeel van alle processen en 

contacten en de enige onder de 8, maar wel iets hoger dan 

de benchmark (7,6). 12% gaf hiervoor een onvoldoende. Als 

Pro Life het Whatsapp contact onder de verzekerden wil 

uitbreiden, is het verstandig te evalueren waarover 

verzekerden ontevreden zijn en dit te verbeteren voordat 

het breder wordt gepromoot.
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Belangrijkste resultaten

NPS

Tekstanalyse

Prioriteitenmatrix loyalty drivers

Oordeel dienstverlening, premie, verzekering zelf

Oordeel processen

Toekomstintentie (heroriënteren en klant blijven)

Customer Experience (CX) en Social Experience (SX)

Corona en de zorgverzekering



Pro Life

Net Promoter Score® (NPS) en vertrouwen (NTS)
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De NPS van Pro Life (33) is onverminderd hoog en nagenoeg 

stabiel vergeleken met vorig jaar. Zowel de benchmark als 

de markt laten een stijging zien. Binnen de zelf gekozen 

benchmark zijn het IZZ en Zilveren Kruis waarvan de NPS is 

gestegen. Van de andere labels is de NPS stabiel.

Verzekerden van 65 jaar of ouder zijn loyaler (NPS 43) dan 

verzekerden van 18-34 jaar (NPS 27). Er zijn heel weinig 

verzekerden met een individuele verzekering (4%), maar 

deze groep heeft wel een hele lage NPS (9).  

Het vertrouwen in Pro Life (NTS 43) is ook hoog en stabiel. 

Wel zien we een stijgende lijn vanaf 2019 (NTS van 37 -> 42 

-> 43). De gemiddelde NTS bij de zelf gekozen benchmark 

en markt ligt een stuk lager en is vergelijkbaar met vorig 

jaar.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Loop tegen dingen aan 
die niet vergoed 
worden. Bv een 
Christelijke psycholoog. 
Waar we al jaren 
komen.”

Om de hoogstaande 
ethische standpunten 
en de vertrouwde zorg 
die geboden wordt, 
waarbij het Christelijke 
karakter als 
meerwaarde geldt.”

Alle vertrouwen (9-10) Redelijk vertrouwen (7-8) Weinig vertrouwen (0-6)

MarktBenchmark

NPS (aanbevelen)

MarktBenchmark

De NPS en NTS van de markt zijn gebaseerd op het oordeel van alle deelnemende 
zorgverzekeraars. Alle verzekeraars tellen hierin even zwaar mee. 

Promoters (9-10) Passives (7-8) Detractors (0-6)

NTS (vertrouwen)

7% 6% 13% 13% 12% 12%

54% 54%
57% 58% 56% 58%

40% 40%
30% 28% 32% 30%

33 34 17 15 21 17

2021 2020 2021 2020 2021 2020

3% 3% 9% 10% 8% 8%

51% 52%
58% 59% 58% 59%

46% 45%
32% 31% 35% 33%

43 42 23 22 27 25

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Pro Life



NPS – verzekeraar versus benchmark 
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Pro Life heeft binnen de benchmark de hoogste NPS (33). 

Op marktniveau heeft alleen DSW een nog hogere NPS (51).

Na Pro Life volgt ONVZ met een NPS van 27. CZ en Menzis

liggen rondom het marktgemiddelde met een NPS van 

respectievelijk 23 en 20. VGZ, IZZ en Zilveren Kruis liggen 

een stuk onder het gemiddelde met de NPS. Vergeleken 

met vorig jaar is de NPS van IZZ en Zilverenkruis significant 

verbeterd.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Ben jaren bij Pro Life 
verzekerd geweest, paar 
jaar terug naar een 
andere verzekering 
overgestapt , maar ben 
blij dat ik nu weer terug 
ben! Goede service en 
verantwoord.”

Op zich is het een prima 
zorgverzekering waarbij 
het christelijke aspect 
onderscheidend is. Maar 
concreet verschilt dat 
weinig van andere 
verzekeringen.”
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Analyse teksten – marktniveau 
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In de open toelichtingen op de NPS op marktniveau zien we 

dat de clusters die te maken hebben met de administratie 

(declaraties), de premie en opmerkingen over het niet 

hebben van specifieke ervaring in omvang de grootste zijn.

Bij het oranje cluster (communicatie), het donkerblauwe 

cluster (administratie) en het lichtblauwe cluster (service) 

zien we een kleine stijging in omvang. In de toelichting op 

de gegeven NPS worden hierover dus meer opmerkingen 

gemaakt. Ook het grijze cluster is groter dan vorig jaar, dit 

is echter grotendeels een effect van een aanpassing van de 

tekstmining analyse. Hierdoor hebben we nog meer 

verhalen weten te classificeren. Echter, deze zijn veelal 

neutraal van aard en komen daardoor in dit cluster.

Let op! Op deze pagina staan de resultaten op 

marktniveau. Op de volgende pagina staan de resultaten 

per cluster voor de verzekeraar zelf. 

Respondenten is gevraagd om het gegeven oordeel (NPS of 

enthousiasme) toe te lichten. Hierop is op marktniveau een tekstanalyse 

uitgevoerd. Dit geeft inzicht in de thema’s die het meest spontaan 

genoemd worden. De bollen staan voor genoemde thema’s. Hoe groter 

de bol, hoe vaker dit thema spontaan genoemd is. Hoe breder de lijnen 

tussen bollen, hoe vaker de thema’s samen worden genoemd. De 

kleuren geven aan welke thema’s bij elkaar horen.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Clusters:

1. Administratie (blauw) – 32%

2. Geen specifieke ervaring (grijs) – 30%

3. Premie (rood) – 30%

4. Contact (paars) – 15%

4. Communicatie (oranje) – 19%

5. Service (lichtblauw) – 16%

6. Vergoeding (groen) – 9%

7. Keuze (geel) – 6%



Analyse teksten – verzekeraar 
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De toelichting van Pro Life verzekerden gaat het meest over 

het niet hebben van specifieke ervaring (zoals al jaren klant 

zijn, maar geen problemen ervaren) en de administratie 

(declaraties). De administratie is vaker onderwerp geweest in 

de toelichting, maar minder dan bij de benchmark. De service 

laat een licht stijgende lijn zien in aantal verzekerden dat dit 

noemt in hun toelichting. Pro Life heeft niet veel detractors

(7%), maar de detractors die er zijn geven de premie het 

meest als toelichting hierop.

Als we de wordclouds bekijken, zien we dat de toelichtingen 

van de NPS vaker dan bij de benchmark gaan over de 

Christelijke identiteit en over daaraan gerelateerde ethische 

onderwerpen zoals euthanasie en abortus. En ook vergeleken 

met vorig jaar komt dit nog nadrukkelijker naar voren. Dat 

heeft wellicht te maken met de Corona pandemie dat hieraan 

nog meer belang wordt gehecht.

Door tekstanalyse hebben we op marktniveau de verhalen geduid die de 

toelichting op de NPS vormen. In de tabel hiernaast staan de (spontaan) 

meest genoemde thema’s. De kleuren tussen haakjes verwijzen naar de 

bollenplaat op de vorige pagina van dit rapport. De tabel laat de resultaten 

per cluster zien voor de verzekeraar en de benchmark. NB door een 

aanpassing van de analyse is het grijze cluster wat groter dan in 2020 (zie 

ook vorige pagina).

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Vaker genoemd dan bij de benchmark Vaker genoemd dan vorig jaar

Pro Life 2021 Pro Life 2020 Benchmark

promoters passives detractors totaal totaal totaal

volume volume volume volume volume volume

Administratie (donkerblauw) 27% 20% 14% 23% 19% 31%

Premie (rood) 14% 20% 30% 19% 18% 27%

Contact (paars) 19% 15% 13% 16% 16% 15%

Communicatie (oranje) 19% 15% 6% 16% 14% 18%

Geen specifieke ervaring (grijs) 22% 29% 20% 26% 18% 31%

Vergoeding (groen) 8% 7% 17% 8% 7% 11%

Keuze (geel) 5% 5% 6% 5% 4% 6%

Service (lichtblauw) 20% 15% 9% 16% 14% 15%

Pro Life

Volume per cluster (percentage respondenten waarvan de toelichting over het onderwerp gaat)



Prioriteitenmatrix – verzekeraar
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Het beeld is nog steeds de grootste driver van loyaliteit 

(genoemd door 45%, gedaald en daarmee terug op het niveau 

van 2018/2019). Dit heeft vooral met de Christelijke identiteit 

te maken. Daarna volgt de algemene ervaring van de 

verzekerden (genoemd door 39%, een stijging). De afstand 

tussen de algemene ervaring en het beeld wordt kleiner als 

drivers van loyaliteit.

Naast het beeld zijn het vooral de dienstverlenings-

componenten contact, declaraties, online mogelijkheden en de 

app die de NPS positief beïnvloeden. Het sentiment van de 

online mogelijkheden en app is positiever dan vorig jaar. 

Verzekerden noemen de overzichtelijkheid van de website en 

het gemak van de app. Bij het contact noemen de verzekerden 

zaken als de goede bereikbaarheid, de vriendelijkheid, de 

correcte hulp maar ook de handgeschreven kaartjes als welkom 

of felicitatie.

De premie, dekkingen en het eigen risico/bijdrage hebben een 

minder positieve invloed op de gemiddelde NPS dan de andere 

drivers, maar gezien de grootte van de drivers is de impact 

hiervan beperkt. De rol van het eigen risico/bijdrage is iets 

kleiner dan vorig jaar. Verder is dit beeld niet anders dan vorig 

jaar. Een enkeling vindt het jammer dat bepaalde dingen niet 

vergoed worden, maar andere waarderen juist weer de 

coulance wat betreft vergoedingen. Over de 

tandartsvergoeding is minder enthousiasme dan bij de 

benchmark.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Zie bijlage voor een toelichting op de prioriteitenmatrix.

Ik vind een Christelijke verzekeraar 
erg fijn voelen. Daar komt bij dat ik de 
klantenservice van Pro Life echt top 
vindt. Je wordt niet van het kastje 
naar de muur gestuurd, je hebt snel 
iemand aan de lijn .. dat is echt heel 
veel waard!.”

Dat heeft te maken met gehoor toestellen. Als je een regulier 
hoortoestel koopt krijg je een bepaald bedrag terug. Als je een toestel 
koopt wat in een hoger segment valt (deze zijn voor mij noodzakelijk) 
krijg je precies €0.0. Dit begrijp ik dus niet. Nu koop ik een toestel 
waar wel een vergoeding op zit. Daar betalen jullie aan mee en ik ben 
niet goed geholpen. Waarom niet het bedrag maximeren.”

Verbeterpunten

Aandachtspunten

Sterke punten

Positieve puntengemiddelde NPS
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Eigen 

risico/bijdrage App



18%

17%

15%

11%

11%

42%

42%

44%

45%

46%

33%

35%

37%

41%

41%

8,1

8,1

8,2

8,3

8,4

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

15%

19%

12%

8%

11%

18%

18%

18%

14%

17%

32%

29%

34%

36%

32%

24%

24%

28%

31%

32%

11%

11%

8%

12%

9%

6,9

6,8

7,0

7,2

7,1

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

5%

6%

8%

9%

5%

4%

6%

26%

25%

28%

24%

27%

38%

38%

43%

46%

45%

23%

22%

21%

23%

20%

7,7

7,6

7,8

7,9

7,8

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

Oordeel dienstverlening, prijs, verzekering zelf
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Wat betreft de algemene oordelen 

heeft Pro Life nog altijd een 

behoorlijke voorsprong op de 

benchmark. 

Het oordeel over de dienstverlening 

(8,4) is licht gestegen, net als bij de 

benchmark (achter de komma).De 

trend over de dienstverlening is de 

afgelopen jaren mooi positief. 

Echter, het prijsoordeel (7,1) en het 

oordeel over de verzekering zelf 

(7,8) zijn licht gedaald. Dit zien we 

ook bij de benchmark.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

% cijfer 6% cijfer 5 en lager

% cijfer 9 en 10

% cijfer 8 % cijfer 7

Gemiddelde

Dienstverlening

Prijs

Verzekering zelf (product)



Oordeel processen – verzekeraar
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In de resultaten voor de deelprocessen zien we dit jaar bij 

de meeste verzekeraars meer hoge scores dan in 2020. 

Voor Pro Life zien we geen significante stijging in de 

oordelen maar wel vergeleken met 2018/2019. Voor alle 

vier processen (polisdocumenten, indienen en afhandelen 

declaraties en de mutatieverwerking) is een stijgende lijn 

waarneembaar in het oordeel. Er is zo goed als geen 

onvrede over de processen. Ook gemiddelde oordeel van 

de benchmark is gestegen voor alle vier processen. Maar 

nog altijd heeft Pro Life een voorsprong op de benchmark 

(niet significant voor indienen declaraties).  

Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar de tevredenheid van 

verzekerden als het gaat om de informatievoorziening 

vanuit Pro Life, zoals nieuwsbrieven. Hiervoor krijgt Pro Life 

een 8,1 als oordeel, hoger dan de benchmark.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

% cijfer 6% cijfer 5 en lager % cijfer 9 en 10% cijfer 8 % cijfer 7 Gemiddelde

Duidelijke informatie, 
past bij identiteit, altijd 
bereid om vragen te 
beantwoorden.”

Ik heb geen klachten 
over Pro Life. Snelle 
afwikkeling van 
declaraties.”

7% 24%

18%

13%

12%

8%

10%

7%

10%

10%

9%

9%

20%

16%

15%

38%

43%

35%

37%

37%

35%

36%

36%

36%

38%

35%

40%

45%

47%

27%

33%

44%

47%

51%

50%

51%

51%

48%

50%

54%

32%

35%

36%

7,8

8,1

8,2

8,4

8,5

8,5

8,5

8,6

8,4

8,6

8,6

8,1

8,2

8,3

Benchmark 2021

2020

Informatievoorziening -2021

Benchmark 2021

2020

Mutatie verwerking -2021

Benchmark 2021

2020

Indienen van declaraties -2021

Benchmark 2021

2020

Afhandeling declaraties -2021

Benchmark 2021

2020

Polisdocumenten -2021

n.v.t
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17%
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13%
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18%
20%

13%

19%
19%
17%

15%
11%
9%
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22%

15%

28%

39%

29%

24%

34%
33%
38%

40%
40%

43%

36%
42%

40%

33%
36%

30%

39%
44%

46%

32%

39%

36%

45%

41%
45%

42%

33%
35%

39%

33%
35%

38%

40%
49%

57%

29%
31%

35%

7,5

8,0

7,6

7,7

8,1
8,2
8,2

8,0
8,1
8,2

7,9
8,2
8,2

8,0
8,5
8,6

7,9
8,1
8,2

Benchmark 2021
2020

Chat -2021

Benchmark 2021
2020

WhatsApp -2021

Benchmark 2021
2020

App -2021

Benchmark 2021
2020

Mijn omgeving -2021

Benchmark 2021
2020

E-mail contact -2021

Benchmark 2021
2020

Telefonisch contact -2021

Benchmark 2021
2020

Website -2021

Oordeel contact – verzekeraar
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Ook de contactoordelen laten allen een stijgende lijn zien vanaf 

2018/2019 en hebben een hoog niveau met een voorsprong op 

de benchmark (bij de app niet significant).

Het telefonisch contact krijgt met een 8,6 het hoogste oordeel. 

Dit is een stijging in vergelijking met vorig jaar. Het gemiddelde 

oordeel bij de benchmark is gelijk gebleven. Van alle 

deelnemende verzekeraars is dit de hoogste score (DSW heeft 

ook een 8,6 hiervoor). De overige oordelen zijn bij de 

gemiddelde benchmark ook gestegen.

Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar een oordeel over het 

contact via Whatsapp (7,7; 6% gaf een oordeel) en chat (8,0; 9% 

gaf een oordeel). Het oordeel over Whatsapp ligt net boven de 

benchmark (7,6), het oordeel over chat ligt een stuk hoger dan 

de benchmark (7,5).

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

% cijfer 6% cijfer 5 en lager % cijfer 9 en 10% cijfer 8 % cijfer 7 Gemiddelde

n.v.t
Ik heb steeds een heel goed 
telefonisch contact gehad met Pro 
life. Ook 3 jaar geleden toen ik een 
operatie moest ondergaan. Via de 
mail stuurde ik mijn vragen en kreeg 
direct de antwoorden. Zeer 
meelevend waren de reacties en 
duidelijke antwoorden. Nu in mijn 
ziekteproces krijg ik duidelijke 
antwoorden.”

Goede service. 
Bij problemen 
duidelijke 
beantwoording 
zowel telefonisch 
als per chat.”n.v.t
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13%

9%

9%

5%

20%

19%

13%

13%

10%

27%

26%

23%

23%

21%

26%

29%

40%

40%

46%

11%

13%

15%

15%

17%

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

12%

10%

7%

7%

6%

31%

31%

30%

26%

27%

55%

57%

63%

67%

66%

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

Intentie heroriënteren en klant blijven
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De binding met Pro Life is nog sterker geworden. 

Slechts 15% van de verzekerden geeft aan komend jaar 

waarschijnlijk rond te gaan kijken, dat is significant minder dan 

de 22% die vorig jaar deze intentie had. Bij de benchmark is dat 

32%, dat is ook significant minder dan vorig jaar, maar twee 

keer zoveel als bij Pro Life.

93% van de verzekerden geeft aan waarschijnlijk of zeker klant 

te blijven. Dit is onverminderd hoog en hoger dan de 

benchmark (87%) waarbij deze intentie wel licht gestegen is.

KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Intentie klant blijven

Waarschijnlijk welZeer waarschijnlijk

Zeker nietWaarschijnlijk niet

Misschien wel/misschien niet

Waarschijnlijk nietZeker niet

Zeer waarschijnlijkWaarschijnlijk wel

Misschien wel/misschien niet

Intentie heroriënteren

Met een 
tandartsverzekering 
en vergoeding zit je 
bij een andere 
verzekering beter. Dit 
kan een overweging 
zijn, buiten het 
principiële.”

Onze zoon kreeg helaas pas 
op zijn zestiende te horen dat 
hij een beugel nodig had. Wij 
waren bij een andere 
verzekering ingeschreven. Als 
uitzondering mochten we ons 
bij jullie verzekeren en gelijk 
recht hebben op 
kostenvergoeding voor de 
beugel. Superservice!!”
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26%

25%

16%

15%

16%

49%

52%

54%

61%

59%

16%

15%

26%

21%

23%

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

13%

12%

9%

7%

7%

58%

60%

56%

59%

59%

26%

25%

33%

32%

33%

Benchmark 2020

Benchmark 2021

Pro Life 2019

Pro Life 2020

Pro Life 2021

De waardering van klanten verschuift naar 

merken en organisaties die én hun klantreis op 

orde hebben én hun mens en milieubeleid. Bij 

MarketResponse geloven we dan ook dat je als 

organisatie de Customer Experience (CX) én de 

Social Experience (SX) op orde moet hebben om 

toekomstbestendig te zijn. Sinds 2019 is de CX en 

SX onderdeel van de KlantenMonitor

Zorgverzekeringen®. Op deze en de volgende 

twee slides staan de bijbehorende resultaten.

Verzekerden van Pro Life vinden Pro Life oprecht 

betrokken bij hen als klant, 82% is het hiermee 

eens. Dit is een stuk meer dan bij de benchmark.

Als het gaat om de klantvriendelijkheid dan ligt 

dit percentage nog hoger. Hiermee is 92% is 

(helemaal) eens. Ook dit is meer dan bij de 

benchmark. 

Voor beide CX stellingen zijn de scores 

vergelijkbaar met vorig jaar zowel voor Pro Life 

als de benchmark.

20

Customer Experience (CX)
KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

… is oprecht betrokken bij mij als klant

ik ervaar …. als zeer klantvriendelijk

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens en niet mee oneens



De SX laat zien hoe de klant de activiteiten van 

de verzekeraar voor mens en maatschappij 

ervaart. Het draait dus om de perceptie van de 

klant. Een klant weet niet wat het bedrijf 

daadwerkelijk doet. Als organisatie heb je hier 

wel invloed op door dit duidelijk te 

communiceren en te bewijzen. Door te laten zien 

wat je allemaal doet op het gebied van mens en 

maatschappij. Geloofwaardigheid speelt hierbij 

een sleutelrol. Wanneer je de belofte niet 

waarmaakt, heeft dit direct een negatieve 

invloed op de Social Experience.

Ook de Social Experience van de Pro Life 

verzekerden is hoog en stabiel vergeleken met 

vorig jaar. Pro Life heeft een behoorlijke 

voorsprong op de benchmark. 

94% van de verzekerden vindt dat Pro Life naar 

eer en geweten handelt, 92% vindt dat Pro Life 

laat zien oog te hebben voor mens en 

maatschappij en 85% zegt dat Pro Life actief 

bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse 

gezondheidszorg. Bij de benchmark zijn de 

laatste twee stellingen verbeterd ten opzichte 

van vorig jaar. 
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Social Experience (SX)
KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

… handelt naar eer en geweten

… laat zien oog te hebben voor mens en maatschappij

…. draagt actief bij aan verbetering kwaliteit Nederlandse gezondheidszorg
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26%

23%
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13%

14%

53%
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58%
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15%

17%
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Benchmark 2021

Pro Life 2019
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Pro Life 2021

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens en niet mee oneens



Pro Life

Pro Life 2020

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Verzekeraar zelf

Verzekeraars in
benchmark

Overige
verzekeraars

Als we de Customer Experience en Social

Experience met elkaar in verband brengen dan 

zien we dat de zorgverzekeraars wat meer dan 

vorig jaar zijn opgeschoven naar het rechterdeel 

van de matrix. 

De score op zowel CX als SX is voor Pro Life 

stabiel en onverminderd hoog vergeleken met de 

andere verzekeraars, zowel de benchmark (rode 

stippen) als de overige verzekeraars (groene 

stippen). 

Voorbeelden die verzekerden noemen waaruit 

blijkt dat Pro Life oog heeft voor mens én 

maatschappij en actief bijdraagt aan de 

kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg 

zijn onder andere: 

• Christelijke hulpverlening;

• Zorg voor de mensen, mensgericht zeker nu in 

coronatijd;

• De zelf zorg therapieën, de relatie cursussen;

• De gesprekskaarten, online cursussen, relatie-

avonden, gesprekken waarin Jos naar voren 

komt;

• Verhalen in de nieuwsbrieven;

• Jaarlijkse keuze voor goede doelen;

• Extra gerichte hulp nu in coronatijd;

• Beschikbaar stellen zorgcheque.
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Customer Experience versus Social Experience
KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021
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23%

23%

14%

13%

12%

Tandartsverzekering

Vergoeding: Fysiotherapie

Vergoeding: Zorg in het
buitenland

Vergoeding: Thuiszorg

Wel of juist geen vrije keuze
van zorgverleners

Corona en de zorgverzekering
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De waardering voor zorgverleners is het afgelopen 

jaar sterk toegenomen. Het straalt ook een beetje af 

op de zorgverzekeraars, maar veel minder sterk. 

Wel zijn verzekerden de waarde van een goede 

zorgverzekering meer gaan inzien en hebben veel 

verzekerden het gevoel dat hun zorgverzekeraar 

voor hen klaarstaat. Slechts weinig verzekerden zijn 

ook echt op andere dingen gaan letten bij het kiezen 

van het pakket. Als ze al op andere dingen zijn gaan 

letten, is dit het vaakst op de tandartsverzekering en 

vergoeding voor fysiotherapie. 

Voor Pro Life en de benchmark zien we enige 

verschillen met de benchmark. Op de eerste drie 

stellingen ligt de top2 score voor Pro Life lager dan 

bij de benchmark. Naar verwachting heeft dit te 

maken met hoge niveau van tevredenheid van de Pro 

Life verzekerden. Dat kan niet veel hoger. 

41% van de verzekerden kan zich iets herinneren van 

informatie rondom corona door Pro Life (48% bij de 

benchmark). Zij geven gemiddeld een 7,6 voor deze 

informatievoorziening. Dat is hoger dan de 

benchmark (7,3).
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13%

6%

40%

12%

16%

23%

26%

37%

35%

60%

39%

53%

7%

35%

15%

31%

17%

15%

5%

70%

71%

10%

50%

20%

67%

66%

22%

63%

27%

Ben ik zorgverleners meer gaan waarderen

Heb ik het gevoel dat mijn zorgverzekeraar klaar staat om
haar verzekerden te helpen

Ben ik op andere dingen gaan letten bij het kiezen van mijn
pakket

Hecht ik meer waarde aan een goede zorgverzekering

Ben ik mijn zorgverzekeraar meer gaan waarderen

Top-2 

2021

Top-2 

benchmark

12%

6%

12%

7%

24%

31%

33%

38%

19%

18%

7,3 

7,6 

Benchmark 2021

Pro Life 2021

In deze coronatijd……

Top-5 waar meer op gelet bij pakketkeuze
(indien wel op andere dingen gaan letten bij pakketkeuze)

Oordeel “informatievoorziening rondom corona door uw 
zorgverzekeraar”

De betrokkenheid die ik 
lees in de nieuwsbrief, 
geven mij een heel positief 
beeld!”

Nee, ik heb de 
zorgverzekering niet in 
verband gebracht met 
corona.”

Gem.

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens en 
niet mee oneens

61-5 9-1087



Bijlage verdieping loyalty drivers

Hoogte van de premie

Dekkingen

Indienen en afhandelen van declaraties

Administratieve verwerking

Mijn algemene ervaring

Beeld dat ik heb van de zorgverzekeraar

Contact met de zorgverzekeraar

Eigen risico/eigen bijdrage

Online mogelijkheid

App 
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Verdieping loyalty drivers - verzekeraar 
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Premie Dekkingen

Slechter dan de benchmark Beter dan de benchmarkVaker genoemd Minder vaak genoemdSignificant verschil met de benchmark: In de bijlage staat een leeswijzer

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De premie van de basisverzekering 43% 9% 25% 9%

De premie van de aanvullende 

verzekering(en)
34% 6% 23% 5%

De korting vanwege collectiviteit (bijv. 

via werkgever)
30% 8% 15% 7%

De prijs-kwaliteit verhouding 29% 5% 19% 5%

De mate waarin premie is verhoogd 24% 2% 14% 7%

De extra`s die mijn verzekeraar biedt 13% 4% 5% 4%

De aanbiedingen bij het afsluiten 3% 1% 1% 1%

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen

Premie (n=131)

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De uitgebreidheid van het pakket 30% 11% 18% 1%

Andere vergoedingen 28% 7% 17% 4%

De keuze in pakketten 26% 14% 12% 1%

De fysiotherapie vergoeding 23% 8% 12% 3%

Het pakket zelf samen kunnen stellen 17% 7% 7% 3%

De tandartsvergoeding 16% 3% 11% 3%

De vergoeding voor alternatieve 

geneeswijzen
16% 5% 8% 2%

De vergoeding van bepaalde 

medicijnen
7% 2% 3% 2%

Dekking (n=137)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen
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Declaraties Administratie

Slechter dan de benchmark Beter dan de benchmarkVaker genoemd Minder vaak genoemdSignificant verschil met de benchmark: In de bijlage staat een leeswijzer

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De snelheid van uitbetalen 65% 32% 33% 0%

Het gemak van indienen 55% 23% 32% 0%

De duidelijkheid van het 

declaratieoverzicht
42% 21% 21% 0%

De redelijkheid in het toekennen van 

declaraties
17% 9% 6% 2%

De juistheid van het overzicht 14% 6% 8% 0%

De declaratie app 14% 7% 7% 0%

De behulpzaamheid bij indienen 12% 8% 4% 1%

De duidelijkheid van de voorwaarden 8% 3% 6% 0%

De redelijkheid van de voorwaarden 4% 1% 2% 0%

Declaraties (n=193)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De betalingen aan de zorgverzekeraar 56% 31% 22% 3%

Het tussentijds op de hoogte houden 39% 18% 18% 3%

De afhandeling van mutaties 22% 14% 8% 0%

De mogelijkheid van gespreide 

betaling van betalingsachterstanden
21% 7% 14% 0%

Het aanmeldproces als nieuwe klant 20% 2% 15% 3%

De afhandeling van machtigingen 9% 6% 0% 3%

Administratief (n=36)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen



KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Verdieping loyalty drivers - verzekeraar 

27

Algemene ervaring Beeld

Slechter dan de benchmark Beter dan de benchmarkVaker genoemd Minder vaak genoemdSignificant verschil met de benchmark: In de bijlage staat een leeswijzer

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

Mijn vertrouwen in mijn verzekeraar 46% 22% 23% 1%

Nooit problemen gehad 42% 16% 25% 1%

Gevoel dat ik goed verzekerd ben bij 

mijn verzekeraar
40% 19% 21% 1%

Gevoel dat mijn verzekeraar zijn zaken 

op orde heeft
39% 17% 21% 1%

Al jaren klant 35% 14% 20% 1%

De informatie vanuit mijn verzekeraar 20% 10% 9% 1%

Geen ervaring met andere 

verzekeraars
12% 2% 9% 1%

Doet niet moeilijk 3% 1% 2% 0%

Ervaring (n=379)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De waarden waar mijn verzekeraar 

voor staat
86% 41% 44% 1%

Het standpunt dat mijn verzekeraar 

inneemt in de maatschappelijke 

discussie over zorg

61% 30% 30% 1%

Het beleid van mijn verzekeraar 32% 18% 13% 0%

De betrouwbaarheid 28% 14% 14% 1%

De communicatie vanuit mijn 

verzekeraar (zoals nieuwsbrieven en 

reclame)

12% 6% 5% 1%

De informatie vanuit mijn verzekeraar 11% 5% 5% 1%

De vrije keuze van zorgverleners 10% 5% 5% 0%

De grootte van mijn verzekeraar 1% 0% 1% 1%

Het acceptatiebeleid 1% 0% 1% 0%

Beeld (n=431)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen
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Contact Eigen risico / bijdrage

Slechter dan de benchmark Beter dan de benchmarkVaker genoemd Minder vaak genoemdSignificant verschil met de benchmark: In de bijlage staat een leeswijzer

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De hoogte van het eigen risico 39% 15% 24% 0%

De duidelijkheid voor welke 

declaraties een eigen bijdrage wordt 

gevraagd

35% 15% 19% 0%

De hoogte van de eigen bijdrage aan 

de zorgkosten
31% 3% 19% 9%

De duidelijkheid voor welke 

declaraties een eigen risico geldt
27% 7% 11% 9%

De verrekening van het eigen risico 24% 4% 11% 9%

De verrekening van de eigen bijdrage 21% 3% 18% 0%

De mogelijkheid om het eigen risico 

gespreid te betalen
13% 3% 11% 0%

De mogelijkheid om de eigen bijdrage 

gespreid te betalen
10% 3% 8% 0%

Eigen risico / Eigen bijdrage (n=31)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De houding en het gedrag van 

medewerkers
66% 36% 27% 3%

De kennis en vaardigheden van 

medewerkers
46% 22% 23% 1%

De bereikbaarheid van de 

zorgverzekeraar
45% 26% 18% 0%

De informatie die u heeft ontvangen 38% 18% 18% 2%

Het nakomen van gemaakte afspraken 18% 10% 7% 1%

De verschillende mogelijkheden om 

contact op te nemen
16% 6% 9% 1%

De tijd en stappen die nodig waren 

om uw verzoek af te handelen
7% 4% 3% 0%

De klachtenafhandeling 3% 1% 2% 0%

De inspanning die u zelf moet leveren 

in contacten met
3% 1% 2% 0%

De kosten van het contact 3% 1% 1% 1%

De mogelijkheid om via social media 

contact te hebben
2% 2% 1% 0%

Contact (n=219)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen
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Online mogelijkheden App

Slechter dan de benchmark Beter dan de benchmarkVaker genoemd Minder vaak genoemdSignificant verschil met de benchmark: In de bijlage staat een leeswijzer

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

Het kosten-/ declaratieoverzicht in de 

`mijn` omgeving
39% 24% 16% 0%

De duidelijkheid van de `mijn` 

omgeving
35% 18% 17% 0%

Het gemak van de `mijn` omgeving 34% 21% 13% 0%

De duidelijkheid van de website 32% 19% 13% 0%

De mogelijkheden van de `mijn` 

omgeving
32% 16% 16% 0%

Het gemak van het vinden van 

vergoedingen/ dekkingen
25% 17% 8% 0%

De toegankelijkheid van de `mijn` 

omgeving
14% 8% 4% 2%

Het contact via website 11% 7% 4% 0%

Online mogelijkheden (n=64)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

Het gemak van de app 90% 42% 45% 3%

De mogelijkheden van de app 42% 27% 12% 3%

De duidelijkheid van de app 40% 30% 6% 3%

De wijze van inloggen in de app 13% 7% 6% 0%

Het contact via de app 9% 9% 0% 0%

App (n=24)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen
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De NPS van de markt is gebaseerd op het oordeel van alle 
deelnemende zorgverzekeraars.
Alle verzekeraars tellen hierin even zwaar mee.

Percentage 2020

NPS ontwikkeling:

NPS 2021:
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32% 30% 28%
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NPS 2021 per verzekeraar
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NPS vergelijking jaren per verzekeraar
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NPS 2021 NPS 2020 NPS 2019
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De NTS van de markt is gebaseerd op het oordeel van alle 
deelnemende zorgverzekeraars.
Alle verzekeraars tellen hierin even zwaar mee.

Percentage 2020

NTS ontwikkeling:

NTS 2021:

NTS Markt

NTS
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Alle vertrouwen
(9-10)

Redelijk vertrouwen
(7-8)

Weinig vertrouwen
(0-6)



NTS 2021 per verzekeraar

NTS

36

Alle vertrouwen
(9-10)

Redelijk vertrouwen
(7-8)

Weinig vertrouwen
(0-6)

3% 3% 6% 4% 6% 9% 7% 7% 7% 7% 6% 9%

47% 51%
53% 57% 53% 51% 57% 57% 58% 57% 60% 56%

50% 46% 41% 39% 41% 39% 36% 36% 35% 36% 34% 35%

47 43 35 35 34 30 29 29 29 28 28 27

D
SW

Zo
rg

ve
rz

ek
er

aa
r

Pr
o 

Li
fe

St
a

d
 H

o
lla

n
d

Zo
rg

ve
rz

ek
er

aa
r

In
te

rp
ol

is
Zo

rg
Co

m
p

ac
t

V
vA

A

O
N

V
Z

D
e 

A
m

er
sf

o
o

rt
se

In
te

rp
o

lis
Zo

rg
A

ct
ie

f

D
e 

Fr
ie

sl
an

d

Ju
st C
Z

FB
TO

6% 4%
9% 8% 7% 10% 13% 8%

14% 11% 11% 8%

61% 67% 56% 59% 64% 58% 53% 64% 54% 60% 62% 67%

33% 29%
35% 33% 29% 31% 33%

28% 32% 29% 27% 25%

26 26 26 25 22 21 20 20 19 18 17 17

A
n

d
e

rz
o

rg

D
it

zo

U
n

iv
é

M
en

zi
s

IZ
A

Zo
rg

 e
n

Ze
ke

rh
e

id

ZE
K

U
R

B
e

w
u

zt

V
G

Z

Zi
lv

e
re

n
 K

ru
is

Zi
e

Zo IZ
Z



Verzekeraar 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Anderzorg 30 23 26 22 8,2 8,1 7,9 8,1 7,8 7,8

Bewuzt 19 10 20 15 8,1 7,9 7,7 7,8 7,7 7,6

CZ 23 23 28 26 8,3 8,2 6,8 7,1 7,7 7,7

DSW Zorgverzekeraar 51 48 47 49 8,7 8,6 7,6 7,7 8,0 8,1

De Amersfoortse 15 9 29 24 8,2 8,1 6,7 6,5 7,8 7,9

De Friesland 20 15 29 21 8,2 8,0 7,2 7,1 7,7 7,6

Ditzo 23 18 26 21 8,1 8,2 8,1 7,8 7,9 7,8

FBTO 21 17 27 24 8,2 8,1 7,2 7,1 7,7 7,7

IZA 8 5 22 20 8,1 8,0 6,7 6,8 7,7 7,7

IZZ 12 3 17 11 8,0 7,9 6,8 6,8 7,6 7,5

Interpolis ZorgActief 17 10 29 28 8,2 8,1 7,0 7,1 7,6 7,6

Interpolis ZorgCompact 23 18 35 31 8,3 8,2 7,7 7,8 7,8 7,8

Just 21 16 28 23 8,1 8,1 8,4 8,3 7,9 8,0

Menzis 20 19 25 26 8,2 8,2 6,9 7,1 7,7 7,8

ONVZ 27 26 30 30 8,2 8,2 6,7 6,7 7,8 8,0

Pro Life 33 34 43 42 8,4 8,3 7,1 7,2 7,8 7,9

Stad Holland Zorgverzekeraar 30 27 35 35 8,4 8,4 7,1 7,0 7,9 7,9

Univé 18 14 26 19 8,1 8,1 7,2 7,2 7,7 7,6

VGZ 13 15 19 22 8,0 8,0 6,7 7,0 7,5 7,7

VvAA 20 22 34 34 8,3 8,3 6,9 6,9 7,8 8,0

ZEKUR 23 18 20 14 8,0 7,9 8,0 8,1 7,6 7,6

ZieZo 8 4 17 12 7,9 7,8 8,0 7,8 7,7 7,6

Zilveren Kruis 8 3 18 14 8,0 7,9 6,6 6,7 7,5 7,5

Zorg en Zekerheid 13 18 21 26 8,1 8,1 6,9 7,2 7,6 7,7

Markt 21 17 27 25 8,2 8,1 7,3 7,3 7,7 7,7

significant verschil tov 2020

NPS NTS

Gemiddelde tevredenheid 

dienstverlening

Gemiddelde tevredenheid                 

prijs

Gemiddelde tevredenheid                 

verzekering zelf

Belangrijkste oordelen per verzekeraar

37



Verzekeraar 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Anderzorg 8,3 8,0 8,5 8,2 8,5 8,3 8,5 7,9 7,9

Bewuzt 8,1 7,9 8,2 8,1 8,5 8,1 8,3 8,2 7,8

CZ 8,1 8,1 8,5 8,4 8,6 8,6 8,4 8,0 7,9

DSW Zorgverzekeraar 8,5 8,4 9,0 8,8 9,0 8,9 8,7 8,5 8,3

De Amersfoortse 8,0 7,9 8,5 8,4 8,6 8,4 8,1 8,2 7,7

De Friesland 8,1 7,9 8,5 8,4 8,5 8,1 8,3 7,9 7,8

Ditzo 8,3 8,1 8,4 8,4 8,5 8,5 8,4 8,3 7,9

FBTO 8,2 7,9 8,5 8,2 8,5 8,3 8,4 8,0 7,9

IZA 8,0 7,9 8,3 8,2 8,4 8,3 8,1 8,0 7,6

IZZ 8,0 7,9 8,3 8,2 8,3 8,2 8,2 7,8 7,7

Interpolis ZorgActief 8,1 8,0 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,1 7,8

Interpolis ZorgCompact 8,2 8,0 8,6 8,3 8,6 8,4 8,3 8,2 7,9

Just 8,2 8,0 8,5 8,4 8,6 8,4 8,5 8,2 8,0

Menzis 8,2 8,0 8,5 8,4 8,4 8,3 8,3 7,9 7,9

ONVZ 8,2 7,9 8,5 8,4 8,6 8,5 8,1 7,7 7,9

Pro Life 8,3 8,2 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,1

Stad Holland Zorgverzekeraar 8,3 8,1 8,8 8,7 8,8 8,7 8,5 8,3

Univé 8,1 7,8 8,3 8,1 8,2 8,0 8,3 7,8 7,7

VGZ 7,9 7,9 8,5 8,3 8,5 8,4 8,3 7,8 7,8

VvAA 8,0 8,0 8,5 8,2 8,4 8,3 7,9 7,9 7,7

ZEKUR 8,2 7,9 8,3 8,2 8,4 8,2 8,4 8,0 7,7

ZieZo 8,1 7,8 8,2 8,2 8,3 8,4 8,3 7,8 7,7

Zilveren Kruis 8,0 7,8 8,4 8,3 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7

Zorg en Zekerheid 8,0 8,0 8,4 8,4 8,3 8,4 7,9 8,1 7,7

Markt 8,1 8,0 8,5 8,4 8,5 8,4 8,3 8,0 7,8

significant verschil tov 2020

polisdocumenten afhandeling declaraties indienen declaraties informatievoorzieningmutatie verwerking

Belangrijkste oordelen per verzekeraar
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Gemiddelde tevredenheid (1-10)

Mutatieverwerking stijgt 

sterker dan de overige 

processen. We hebben 

gezocht naar een reden 

hiervoor, maar geen 

sluitende verklaring kunnen 

vinden. Er lijkt een relatie 

met de groep die de mutaties 

doorgeeft. De groep die 

mutaties heeft doorgegeven 

bevat veel zorgconsumenten 

en mensen die veel contact 

hadden met hun 

zorgverzekeraar. Dit zijn 

groepen die dit jaar over de 

hele linie duidelijk 

positievere scores hebben 

gegeven dan voorheen.



Verzekeraar 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021

Anderzorg 8,0 7,9 8,2 8,2 8,1 7,8 8,1 7,9 8,1 8,0 8,2 8,1

Bewuzt 8,0 7,9 8,1 7,7 7,8 7,8 8,2 7,9 8,3 8,0 7,9

CZ 8,0 8,1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,3 8,2 8,3 8,3 8,0 7,9

DSW Zorgverzekeraar 8,5 8,4 8,6 8,7 8,5 8,5 8,6 8,6 8,8 8,8 8,3 8,2

De Amersfoortse 7,8 7,7 8,2 8,0 8,0 7,8 8,1 8,0 8,3 8,2 8,0 8,1

De Friesland 8,0 7,8 8,4 8,1 7,9 7,7 8,0 7,8 8,1 7,8 7,7

Ditzo 8,1 8,0 8,3 7,9 8,1 8,0 8,2 8,1 8,4 8,3 8,2 8,1

FBTO 8,1 7,8 8,3 8,3 8,0 7,9 8,1 7,8 8,0 8,0 7,8 7,7

IZA 7,8 7,6 7,8 7,7 7,6 7,6 7,8 7,8 8,1 8,0 7,1

IZZ 7,8 7,6 7,8 7,7 7,8 7,5 7,9 7,7 8,1 8,0 7,3

Interpolis ZorgActief 7,9 7,8 8,3 8,2 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 7,5 7,7

Interpolis ZorgCompact 8,1 7,9 8,5 8,3 8,3 8,0 8,2 7,9 8,3 8,1 8,3 8,2

Just 8,2 8,1 8,2 8,2 8,1 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1

Menzis 8,0 7,9 8,3 8,1 8,1 8,0 8,1 8,0 8,1 8,1 7,7 7,7

ONVZ 7,8 7,8 8,1 8,1 7,9 7,7 7,9 7,7 8,0 7,6 7,4 7,5

Pro Life 8,2 8,1 8,6 8,5 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 7,7 8,0

Stad Holland Zorgverzekeraar 8,3 8,2 8,4 8,2 8,3 8,1 8,4 8,4 8,6 8,6 8,1

Univé 7,8 7,6 8,0 7,9 7,7 7,7 7,8 7,6 7,5 7,5 7,2

VGZ 7,9 7,8 7,7 7,8 7,6 7,7 7,9 7,9 8,0 8,1 6,9

VvAA 7,7 7,7 8,4 8,2 7,8 7,9 7,8 7,7 7,9 7,6 7,2 7,2

ZEKUR 8,0 8,0 7,5 7,9 7,7 7,7 8,0 8,0

ZieZo 8,0 7,8 8,1 8,1 7,9 7,6 8,1 8,0 8,1 7,9 7,7 8,1

Zilveren Kruis 7,9 7,8 8,0 7,9 7,8 7,7 7,9 7,8 8,0 7,8 7,4 7,6

Zorg en Zekerheid 7,8 7,8 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,8 7,9 7,9

Markt 8,0 7,9 8,2 8,1 8,0 7,9 8,1 8,0 8,2 8,1 7,9 7,7

significant verschil tov 2020

app Whatsappwebsite telefonisch contact email contact mijn omgeving chat

,

Belangrijkste oordelen per verzekeraar

39

Gemiddelde tevredenheid (1-10)



Intentie heroriënteren en klant blijven
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Intentie klant blijven

Intentie heroriënteren

Waarschijnlijk nietZeker niet

Zeer waarschijnlijkWaarschijnlijk wel

Misschien wel/misschien niet

21%

22%

17%

21%

20%

20%

25%

25%

26%

24%

23%

27%

9%

9%

10%

2019

2020

2021

15%

14%

12%

31%

31%

32%

51%

53%

55%

2019

2020

2021

Waarschijnlijk welZeer waarschijnlijk

Zeker nietWaarschijnlijk niet

Misschien wel/misschien niet



32%

30%

23%

20%

14%

Vergoeding: Fysiotherapie

Tandartsverzekering

Wel of juist geen vrije keuze
van zorgverleners

Aanpassing van de hoogte
van het eigen risico

Vergoeding: Brillen en
contactlenzen

Markt 2021: Corona

41

In deze coronatijd… Waar meer op gelet, indien wel op andere dingen gaan 
letten bij pakketkeuze (19% van alle verzekerden). 
Top-5:

11%

5%

7%

35%

11%

15%

24%

29%

34%

29%

54%

36%

51%

15%

41%

20%

31%

14%

4%

16%

6%

68%

65%

19%

57%

25%

Ben ik zorgverleners meer gaan waarderen

Heb ik het gevoel dat mijn zorgverzekeraar klaar staat om
haar verzekerden te helpen

Ben ik op andere dingen gaan letten bij het kiezen van
mijn pakket

Hecht ik meer waarde aan een goede zorgverzekering

Ben ik mijn zorgverzekeraar meer gaan waarderen

11% 11% 26% 33% 19% 7,3 Markt 2021

Oordeel “informatievoorziening rondom corona door uw zorgverzekeraar”

Niet mee eensHelemaal niet mee eens

Helemaal mee eensMee eens

Niet mee eens en niet mee oneens

61-5 9-1087

Top-2:

Gem.:
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Toelichting NPS methode

Schematische voorstelling vragenlijstopzet

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

App van de zorgverzekeraar

Online mogelijkheden

Contact met zorgverzekeraar

Dekkingen 

Beeld van zorgverzekeraar

Algemene ervaring

Indienen/afhandelen declaraties

Hoogte premie

1e niveau gesloten vraag: Loyalty 
Drivers (max. 2)

2e niveau: Aspecten 
per 1e driver

NPS Open vraag: 
motivering

…..

+ optie:
‘ik beveel   

(uit principe) 
nooit aan’

…..

Enthou-
siasme

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Open vraag: 
motivering

Administratieve verwerking

Eigen risico/ eigen bijdrage

Toelichting

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de Net Promoter Score®

(NPS) als centrale vraag om onvrede dan wel enthousiasme in kaart 

te brengen. 

De indeling van de NPS is als volgt: promoters (scores 9/10), 

passives (scores 7/8) en detractors (scores 0 t/m 6). 

Op basis van de aanbeveelintentie wordt om een toelichting 

gevraagd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om aan te geven 

dat men uit principe de zorgverzekeraar niet aanbeveelt. Circa 8% 

van de respondenten kiest voor deze optie. Aan hen wordt 

gevraagd om een score voor hun enthousiasme te geven, en deze 

toe te lichten. Vervolgens krijgt iedereen de vraag om aan te geven 

welke loyalty drivers het gegeven cijfer vooral bepalen. Op de twee 

gekozen drivers wordt een doorvraag gesteld.

43



KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021

Toelichting grafieken
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NPS berekening

De NPS wordt berekend door 

het percentage dat een 9 of 

10 geeft (promoters) te 

verminderen met het 

percentage dat een 0 tot 6 

(detractors) geeft. De 

berekening is gemaakt op niet 

afgeronde cijfers, waardoor 

afrondingsverschillen mogelijk 

zijn.

Prioriteitenmatrix drivers voor loyaliteit

In de prioriteitenmatrix wordt op de horizontale as weergegeven 

wat de gemiddelde NPS is van de verzekerden die deze driver 

noemden. De middenas is de gemiddelde totale NPS. De plaats van 

de driver is dus de afwijking in NPS van het gemiddelde. De 

verticale as geeft weer hoe vaak deze driver is genoemd en loopt 

van 0% tot +5%-punt bovenop de meest genoemde driver. 

Drivers in het rode vlak hebben veel impact op aanbevelen, maar 

zijn vaker door detractors genoemd. Dit zijn de 

verbeterprioriteiten. In het donkergroene vlak staan de 

belangrijkste sterke punten. Punten in de onderste vlakken zijn de 

drivers met iets minder impact (minder genoemd als reden voor 

de gegeven NPS). Drivers die helemaal links of helemaal rechts in 

de prioriteitenmatrix staan, spelen een per saldo positievere of 

negatievere rol dan drivers die heel dicht bij het midden staan. 

Verdieping loyalty drivers

In de tabel per driver staat vermeld hoeveel procent van alle respondenten het onderwerp 

noemt als reden om wel of niet enthousiast te zijn hierover. De basis voor alle percentages in 

deze tabel is alle respondenten die de betreffende driver hebben genoemd (staat benoemd 

bovenaan de tabel achter ‘n=‘). In de tweede kolom staat welk deel van de respondenten 

aangeeft dat hun oordeel betrekking heeft op een bepaald aspect (eerste kolom). De derde, 

vierde en vijfde kolom geven aan welk deel van deze groep bestaat uit enthousiasten, neutralen 

en ontevreden respondenten. 

De kleuren geven de significante verschillen met de benchmark aan:

Lichtpaars: dit aspect wordt minder vaak genoemd dan bij de BM (lager % dan bij de BM).

Donkerpaars: dit aspect wordt vaker genoemd dan bij de BM (hoger % dan bij de BM).

Groen: significant beter dan BM (hoger % dan bij BM bij enthousiast en lager % bij ontevreden).

Oranje: significant slechter dan BM (lager % dan bij BM bij enthousiast en hoger % bij 

ontevreden).

% genoemd % enthousiast % neutraal % ontevreden

De houding en het gedrag van 

medewerkers
47% 16% 28% 4%

De bereikbaarheid van de 

zorgverzekeraar
44% 17% 23% 4%

De kennis en vaardigheden van 

medewerkers
38% 14% 19% 4%

De informatie die u heeft ontvangen 23% 9% 12% 3%

De verschillende mogelijkheden om 

contact op te nemen
20% 6% 12% 2%

Het nakomen van gemaakte afspraken 17% 9% 5% 3%

De klachtenafhandeling 14% 8% 3% 3%

De inspanning die u zelf moet leveren 

in contacten met
12% 0% 5% 6%

Contact (n=131)

 Basis: Als reden genoemd om (niet) aan te bevelen
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Onderzoeksverantwoording - opzet
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Type: Multiclient Onderzoek Zorgverzekeringen

Doel van het onderzoek: Het verkrijgen van inzicht in de klantloyaliteit en de 

drivers daarvan, resulterend in haalbare concrete adviezen ter versterking van de 

loyaliteit. 

Methode: Kwantitatief online onderzoek. Klanten uit eigen bestanden hebben een 

uitnodigingsmail ontvangen met de link naar de vragenlijst. Naast deze rapportage 

zijn beschikbaar gesteld: een bijlage met daarin de scores van alle deelnemende 

verzekeraars, een bloemlezing, tabellen met daarin de onderzoeksresultaten per 

vraag, de vragenlijst en een tekstanalyse dashboard.

Steekproefkader en weging: De doelgroep bestaat uit particuliere verzekerden van 

24 zorgverzekeraars in Nederland. Het gaat om actuele hoofdverzekerden in de 

leeftijd van 18 – 79 jaar (peildatum 1-1-2021). Als steekproefbestand is gebruik 

gemaakt van klantbestanden. Naast klantenbestanden zijn ook randtotalen 

opgeleverd van de werkelijke verhouding binnen de populatie van deze 

klantdoelgroep. Het gaat om de randtotalen van de volgende variabelen: geslacht, 

leeftijd, klantduur, collectiviteit, aanvullende verzekering (ja/nee), 

tandartsverzekering (ja/nee). De resultaten zijn gewogen naar deze werkelijke 

verhoudingen.

Veldwerk: Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 28 januari tot 15 februari 

2021. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg 9:03 min. 

Respons: Totaal zijn 207.829 verzekerden uitgenodigd deel te nemen aan het 

onderzoek. Netto hebben 27.567 verzekerden deelgenomen, een respons van 

gemiddeld 13%. De respons varieert sterk per verzekeraar (8% - 20%). Elke 

verzekeraar is door minimaal 600 verzekerden beoordeeld. Om de respons te 

bevorderen zijn net als in de afgelopen jaren incentives verloot onder de 

deelnemende klanten. Alle deelnemende zorgverzekeraars hebben hier gebruik 

van gemaakt.

Voor Pro Life zijn 5554 personen benaderd. 962 personen 

hebben uiteindelijk aan het onderzoek deelgenomen (17%). 



Onderzoeksverantwoording – alle deelnemers
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In totaal zijn verzekerden van 24 zorgverzekeraars uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Door dit hoge aantal 

is het mogelijk om een grote hoeveelheid aan benchmarkgegevens uit de verzamelde data te genereren. In de 

gemiddelde marktcijfers tellen alle deelnemende zorgverzekeraars even zwaar mee.

In een afzonderlijke bijlage worden de resultaten van de volgende 24 zorgverzekeraars weergegeven:

Anderzorg

Bewuzt

CZ

De Amersfoortse

De Friesland

Ditzo

DSW Zorgverzekeraar

FBTO

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgCompact

IZA

IZZ

Just

Menzis

ONVZ

Pro Life

Stad Holland Zorgverzekeraar

Univé

VGZ

VvAA

ZEKUR

ZieZo

Zilveren Kruis

Zorg en Zekerheid



Onderzoeksverantwoording – gekozen benchmark
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De benchmark in dit rapport bestaat uit:

CZ

IZZ

Menzis

ONVZ

VGZ

Zilveren Kruis

Elke verzekeraar heeft uit de lijst met deelnemende verzekeraars een keuze gemaakt voor de verzekeraars met wie ze 

vergeleken willen worden in de rapportage. De gekozen verzekeraars vormen een samengestelde benchmark in het 

rapport. In het berekenen van de benchmarkresultaten (de benchmark in het rapport) tellen de gekozen verzekeraars 

allemaal even zwaar mee.
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Publiceren over de resultaten
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Het is deelnemers toegestaan op basis van de rapportage eigen cijfers te publiceren. Hiervoor gelden 

echter de voorwaarden uit de Internationale ICC/ESOMAR gedragscode, waar MarketResponse zich aan 

committeert in de leveringsvoorwaarden.

De publicaties dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• De publicatie moet inhoudelijk juist zijn.

• Gegevens dienen in de juiste context te worden gebruikt.

• Het noemen van scores van andere verzekeringsmaatschappijen of zorgverzekeraars is niet 

toegestaan, ook niet als dit inhoudelijk juist is.

• Als bron dient te worden vermeld: KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2021 en de uitvoerende 

partij MarketResponse.

• Publicaties dienen ten minste twee dagen voor publicatie ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

MarketResponse.

Bij het niet naleven van deze voorwaarden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor schades die 

mogelijk als gevolg van de publicatie ontstaan.



Verdieping op de SX met de Monitor Merk & 
Maatschappij voor Zorgverzekeraars 2021

49

Consumenten verwachten van bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en op een goede manier invulling 

geven aan hun maatschappelijke rol. Uit de KMZ blijkt dat zorgverzekeraars niet om de SX heen kunnen om te 

excelleren. De aandacht voor mens en maatschappij is een cruciale factor voor klantvriendelijkheid. Maar hoe speel je 

hier als zorgverzekeraar goed op in, aan welke knoppen moet je draaien om hiervan de vruchten te plukken?

Om dat te ontdekken voeren we speciaal voor zorgverzekeraars een deep dive uit van de Monitor Merk & 

Maatschappij. Met dit multiclient-onderzoek brengen we de houding van consumenten ten aanzien van de 

maatschappelijke rol en duurzaamheid van zorgverzekeraars in kaart. We bieden inzicht in het belang dat 

consumenten hechten aan verschillende maatschappelijke thema’s als het om zorgverzekeringen gaat en hoe ze jouw 

merk en andere zorgverzekeraars hierop beoordelen. We onderzoeken het effect daarvan op marketing KPI’s. Ook 

meten we de bekendheid en aansprekendheid van maatschappelijke of duurzame producten, activiteiten of 

campagnes van je merk.

De Monitor Merk & Maatschappij voor (zorg)verzekeraars staat gepland voor juli 2021.

Interesse of meer weten over de opzet en mogelijkheden?

Kijk dan hier of neem contact op met Bart Brüggenwirth, business consultant Marketing & MVO, via 06 - 14 92 61 53 

of bart.bruggenwirth@marketresponse.nl

De Monitor Merk & Maatschappij 

voor Zorgverzekeringen 2021 biedt 

deelnemers diepgaand inzicht voor:  

• De ontwikkeling van de 

maatschappelijke rol van je merk 

en een eigentijdse, 

betekenisvolle positionering

• Een effectiever activatie- en 

communicatiebeleid

• De ontwikkeling van innovaties 

met positieve maatschappelijke 

impact

• Het stimuleren van een bewuste 

levensstijl en duurzaam gedrag 

bij jouw doelgroep

• De aanscherping en uitvoering 

van je duurzaamheidsbeleid

https://marketresponse.nl/producten/monitor-merk-maatschappij/
mailto:bart.bruggenwirth@marketresponse.nl



