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1. Inleiding
Vorige beleidsplannen van Vrieling Adviesgroep droegen
titels als ‘Gereed voor groei’ en ‘Samen groeien’.

Tenslotte is groei noodzakelijk om voldoende inkoopkracht

Terugkijkend kunnen we stellen dat dit proces naar wens

te houden bij verzekeraars en zodoende goede producten

is verlopen.

tegen een betaalbare prijs aan te kunnen bieden.

Was groei een doel op zichzelf? Nee en ja. Nee, omdat wij

Het spreekt daarom voor zich dat groei ook in de komende

vinden dat groei op zich geen goede doelstelling is. Ja,

jaren tot één van de doelstellingen van ons bedrijf behoort.

omdat groei voor ons bedrijf noodzakelijk is.

In de titel van het huidige beleidsplan komt ‘groei’ echter
niet meer voor. Het beleidsplan 2020 heet ‘Van een

Inmiddels heeft ons kantoor een omvang, die groot genoeg

tevreden naar een enthousiaste klant’ en als we dat kunnen

is om voor elk vakgebied alle noodzakelijke kennis in huis te

realiseren, komt groei vanzelf.

hebben. Wat dat betreft hoeven we niet groter te worden.
In dit beleidsplan maken wij duidelijk wat wij, samen met
Waarom dan wel? Groei is essentieel om onze processen te

onze medewerkers, willen bereiken. Er zijn namelijk nog

optimaliseren en de kwaliteit van onze dienstverlening

steeds zaken die meer dan gewone aandacht eisen. Zo

waar mogelijk te verbeteren. Groei is onmisbaar om onze

zijn er tegenwoordig veel online aanbieders die luidruchtig

medewerkers blijvende werkgelegenheid te bieden en de

en met grote marketingcampagnes een plek proberen te

kans te geven zich binnen ons bedrijf verder te ontwikkelen.

veroveren op de markt voor financiële dienstverlening. Het
lijkt daardoor alsof de menselijke maat en de menselijke
benadering geen kans en toekomst meer hebben.
Binnen Vrieling Adviesgroep hebben wij de overtuiging dat
er wel degelijk bestaansrecht is voor een persoonlijke,
luisterende en dienstverlenende financieel
adviseur. Het succes ervan staat of valt met
de kwaliteit van de dienstverlening en de
passie waarmee mensen die diensten
verlenen. Tegen die achtergrond is
een tevreden klant voor ons niet
langer voldoende: wij gaan
voor enthousiaste klanten.
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2. Onze missie, visie en doelstellingen

Onze missie

Wij zijn ervan overtuigd, dat klantgericht handelen in
combinatie met een hoge kwaliteit van dienstverlening

Vrieling Adviesgroep biedt particulieren en bedrijven in

ertoe zal leiden, dat een groter aantal klanten (meer)

onze regio continuïteit en zekerheid op financieel gebied.

financiële zaken aan ons zal toevertrouwen. Om dit effect

Wij staan onze klanten in iedere levensfase bij, geven hen

te bereiken zijn ‘tevreden klanten’ niet langer voldoende.

inzicht in risico’s, verkleinen die waar mogelijk en reiken

Klanten van Vrieling Adviesgroep moeten enthousiast zijn

oplossingen aan. Zodoende bieden wij onze klanten rust

over onze dienstverlening!

en zekerheid.
Wij adviseren en ondersteunen onze klanten op diverse

We hebben voldoende rendement nodig. Voldoende om te

vakgebieden binnen de financiële dienstverlening. Wij zijn

blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening.

actief in verzekeringen, makelaardij vastgoed, pensioenen,

Bij een stijgende efficiency is groei ook nodig voor behoud

hypotheken, bancaire zaken, arbodienstverlening en het

en uitbouw van werkgelegenheid. Groei draagt bij aan de

verrichten van expertises en taxaties.

vitaliteit van ons bedrijf. De begrippen groei, rendement
en continuïteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

We zijn een onafhankelijk familiebedrijf, maatschappelijk
betrokken en klantgericht. Onafhankelijk houdt in,
dat we geen binding hebben met een verzekeraar
of enige andere productaanbieder. Wij hebben een
ruime toegang tot de markt en kunnen zodoende voor
onze klanten de best passende financiële producten
selecteren. Maatschappelijke relevantie maakt dat wij
van betekenis willen zijn voor de samenleving waarvan
we actief deel uitmaken. Klantgerichtheid betekent dat
onze dienstverlening van toegevoegde waarde moet zijn
voor onze klant, dat wij ons écht voor hem inzetten als hij
ons nodig heeft en diens belang centraal stellen in ons
handelen.

Onze visie
Als familiebedrijf zijn wij gericht op continuïteit op lange
termijn; dat zit in onze genen. ‘Korte termijnstrategie’ komt
in ons woordenboek niet voor. Immers, onze klanten en
onze relaties zijn gebaat bij een stabiele en betrouwbare
partner. We bieden onze klanten op lange termijn
zekerheid als het gaat om begeleiding in financiële zaken.
Kwaliteit en integriteit vormen daarbij de basis van onze
dienstverlening: op fatsoenlijk zakendoen kan iedereen
ons altijd aanspreken.
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om onze dienstverlening toekomstbestendig te maken.

Onze doelstellingen
Voor de duur van het beleidsplan 2020 zijn de volgende
kerndoelstellingen geformuleerd:
•

•

•

•

We streven naar enthousiaste klanten.
Centraal staat de doelstelling, dat meer klanten ons bij
derden aanbevelen.
Wij willen goed opgeleide en enthousiaste
medewerkers. Gemotiveerde medewerkers met passie
voor hun beroep gaan op een prettige wijze om met
onze klanten.
Wij willen een hoogwaardige automatisering.
Dit is een basisvoorwaarde om onze bedrijfsprocessen
continu te verbeteren. Zo kunnen wij onze diensten
efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten aanbieden
en worden onze klanten enthousiast van het gemak dat
zij ervaren.
Wij willen voldoende rendement en beogen jaarlijks
groei in omzet en aantal klanten. Alleen zo kunnen wij
op lange termijn een betrouwbare en financieel stabiele
dienstverlener blijven.
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3. Onze dienstverlening

Daarnaast levert Vrieling Assuradeuren maatwerk op
Vrieling Adviesgroep is ruim 70 jaar actief. In 1949 zijn

het gebied van verzekeringen en wordt gezorgd voor

we begonnen met advies en bemiddeling in

een correcte afhandeling van schaden en een snelle

verzekeringen. Omdat wij onze klanten diensten willen

polisopmaak.

bieden op hoog niveau, hebben we onze organisatie
uitgebreid met verschillende gespecialiseerde

RegioBank

bedrijfsonderdelen. Uitgangspunt is dat onze klanten
profiteren van de specialistische kennis per vakgebied.

Een volwaardige bank met een ruime keuze in betaal- en

Door goede samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen

spaarrekeningen voor particulieren en bedrijven, dat is de

ervaart de klant het gemak van alles-onder-één-dak.

RegioBank. We staan onze klanten persoonlijk te woord.
Via internet en de Mobiel Bankieren App hebben ze altijd
toegang tot hun bankzaken.

Vrieling Adviesgroep bestaat op dit moment uit de volgende
bedrijfsonderdelen:

ABC Pensioen

Vrieling Verzekeringen

ABC Pensioen staat voor Advies, Beheer en Communicatie
met betrekking tot pensioenen voor werkgevers,

Vrieling Verzekeringen helpt particuliere, zakelijke en
agrarische klanten in complexe financiële situaties. Door
middel van de risico-inventarisatie geven wij de klant
duidelijk inzicht in de risico’s die hij loopt, waarna we dit
vertalen in passende verzekeringsoplossingen.

Vrieling Makelaardij

werknemers DGA’s en particulieren. We geven klanten inzicht
in hun persoonlijke financiële situatie en de risico’s die zij
lopen bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouder worden,
waarvoor we vervolgens passende oplossingen bieden.

Fizie
Fizie begeleidt werkgevers bij alle wettelijke verplichtingen

Bij verkoop van een woning of bedrijfspand zorgen de
makelaars van Vrieling voor een optimale presentatie,
een goede verkoopprijs én de juiste afhandeling. Ook bij
aankoop, taxaties en verhuur staan wij voor onze klanten
klaar.

bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers
en is daarbij gericht op een spoedige re-integratie. Fizie is
bovendien gecertificeerd arbodienst. Bij verzuimtrajecten
zijn veel partijen betrokken. Fizie coördineert de
werkzaamheden, middelen en geldstromen van al deze
partijen voor een efficiënt en effectief verzuimtraject. Tevens

Vrieling Hypotheken

wordt advies gegeven over het voorkomen en terugdringen
van verzuim door werknemers.

Vrieling Hypotheken staat voor persoonlijk hypotheekadvies
met keuze uit een groot aantal geldverstrekkers. Niet
alleen bij de financiering van een woonhuis helpen wij

Aveco Verzekeringen

onze klanten. Na aankoop van een woonhuis zijn veel
situaties van invloed op een hypotheek, zoals samenwonen,

Zorgeloos op reis met een camper of caravan, dat is het

geboorte, een andere baan en overlijden. Ook dan bieden

doel van Aveco Verzekeringen. Aveco is gespecialiseerd

wij een passend advies.

in camper- en caravanverzekeringen met de beste
voorwaarden. Er wordt nauw contact onderhouden met

Vrieling Assuradeuren

aangesloten camper- en caravanbedrijven, wat resulteert in
een snelle en goede reparatie van schaden.

Als volmacht- en assuradeurenbedrijf ontwikkelt Vrieling
Assuradeuren verzekeringspakketten met een goede
prijskwaliteitverhouding.
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CCE Camper Caravan Expertise
CCE verzorgt expertises en taxaties voor campers en
caravans, zodat deze voor de juiste waarde verzekerd
worden. Bij eventuele schade maakt CCE een accurate
inschatting van de schadeomvang en is daarom ook
professioneel gesprekspartner voor verzekeraars en
herstelbedrijven.

Vetera
Jarenlange ervaring in verzekeringen, gecombineerd met
een grote liefde voor oldtimers maakt Vetera dé specialist in
oldtimerverzekeringen. Het team van Vetera heeft passie
voor oldtimers. Hierdoor begrijpen we het belang van een
goede verzekering voor een oldtimer bromfiets, motor of
auto.
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4. Onze medewerkers

Ons beleid is erop gericht een goede werkgever te zijn.

Plezier

De medewerkers van Vrieling Adviesgroep bepalen
immers in hoge mate de toegevoegde waarde voor

Ons doel is dat onze medewerkers met plezier naar

onze relaties endaarmee dus ook het succes en de

hun werk gaan en lekker in hun vel zitten. De sfeer

kracht van ons bedrijf.bedrijfsonderdelen. Uitgangspunt

op de werkplek draagt voor een groot deel bij aan

is dat onze klanten profiteren van de specialistische

het enthousiasme van onze medewerkers. Daarnaast

kennis per vakgebied. Door goede samenwerking

draagt de personeelsvereniging bij aan het plezier en

tussen de bedrijfsonderdelen ervaart de klant het

de teamgeest door het organiseren van verschillende

gemak van alles-onder-één-dak.

activiteiten.

Kennis en vaardigheden

Beloning
Vrieling Adviesgroep hanteert goede arbeidsvoorwaarden.

Bij Vrieling Adviesgroep hebben alle medewerkers de

Medewerkers kunnen met het kantoor meegroeien, via

noodzakelijke vakkennis om klanten goed van dienst te

persoonlijke ontwikkeling of doorstroming naar andere

zijn. Daarnaast stimuleren wij medewerkers hun kennis en

functies.

vaardigheden te vergroten, bijvoorbeeld door scholing of
training.

Passie
De passie die onze medewerkers voor het vak en voor
de klant hebben maakt het onderscheid. Het belang
van de klant staat bij Vrieling voorop. Onze bevlogen
medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van ons
bedrijf.

Betrokkenheid
Wij motiveren onze medewerkers door hen waar mogelijk
overal bij te betrekken. Naast de inspraakmogelijkheden
via de ondernemingsraad kennen we binnen Vrieling
Adviesgroep vele werkgroepen. Met inbreng en advies van
medewerkers werken wij continu aan verbetering van onze
bedrijfsprocessen en onze adviespraktijk.
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Medewerkers voor de toekomst

De tevredenheid van onze medewerkers

We leven in een wereld die steeds sneller verandert. Of

Wij meten de tevredenheid onder onze medewerkers.

het nu de toenemende digitalisering betreft, of nieuwe

Zo krijgen wij inzicht in de acties en maatregelen die wij

wet- en regelgeving, verdergaande transparantie of de

moeten nemen voor het verbeteren van onze organisatie

beschikbaarheid van informatie: ons bedrijf moet en gaat

en het welzijn van onze medewerkers. Uiteindelijk leidt

met al deze ontwikkelingen mee. Het is belangrijk dat onze

dit tot betere dienstverlening aan onze klanten. Tevreden

medewerkers mee kunnen en willen groeien.

medewerkers zijn een voorwaarde voor enthousiaste
klanten. De doelstelling is dat de tevredenheid van onze
medewerkers in 2020 minimaal het rapportcijfer 8 scoort.

De doelstelling is dat
de tevredenheid van
onze medewerkers
in 2020 minimaal het
rapportcijfer 8 scoort.
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5. Onze digitale omgeving

De (digitale) klantrelatie
Wij leven in een wereld van steeds verdergaande
automatisering en digitalisering. Slim gebruik van data

De digitale wereld biedt ons de gelegenheid om onze

en het online en digitaal bedienen van klanten hoort

klanten nog beter van dienst te zijn, op het moment dat zij

daarbij. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat

dat wensen. Mijn.vrieling.nl breiden wij de komende jaren

wij de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in

gefaseerd uit ter verbetering van onze dienstverlening.

onze digitale werkomgeving.

Klanten kunnen straks zelf hun verzekeringszaken online
regelen. Het volledig digitaliseren van de klantrelatie
is echter geen doel op zich: wij faciliteren het alleen.

Niet alleen de omvang is uniek ten opzichte van andere

Uiteindelijk kiest de klant op welke wijze hij geholpen wil

soortgelijke financiële dienstverleners, maar nog meer de

worden: online, telefonisch, via een persoonlijke afspraak

projecten, systemen, applicaties, apps en andere digitale

met één van onze adviseurs of een combinatie daarvan.

hulpmiddelen die wij zelf ontwikkelen en gebruiken. Een
voorbeeld hiervan is mijn.vrieling.nl, waarin klanten hun
verzekeringen online kunnen inzien. Wij zien dit, naast
persoonlijk advies, als een aanvullende service voor onze
klanten.

Efficiënt, snel en betrouwbaar
Efficiency is belangrijk voor het verlagen van kosten en
om meer tijd over te houden voor klantcontacten. Om
de efficiency te verhogen moeten de interne processen
de komende jaren beter worden geautomatiseerd. Onze
doelstelling is om foutloos te werken met eenmalige
invoer van klant-, offerte- en productgegevens. Wij
moeten onze klanten snel, volledig en juist kunnen
voorzien van offertes, polissen en productinformatie. De
software- en hardwaresystemen moeten perfect ingericht
zijn. Bovendien willen wij een betrouwbare digitale
infrastructuur, die goed beveiligd is tegen cyberrisico’s.
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Online en offline dienstverlening
Wij willen een financiële dienstverlener zijn, die zich
online onderscheidt in perfecte digitale dienstverlening en
offline door de klantgerichtheid van onze medewerkers. De
klant houdt van efficiënte en vloeiende processen, maar het
menselijk contact met onze medewerkers maakt de
klant enthousiast.
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6. Onze kwaliteit

De kwaliteit van onze processen
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt
uiteindelijk bepaald door onze klanten.

Ons doel is om de verwachtingen van de klant ten aanzien
van onze dienstverlening voortdurend te overtreffen. Wij
gebruiken onder meer het ISO-kwaliteitsborgingsysteem

De tevredenheid van onze klanten

om onze dienstverlening, dossiers en bedrijfsprocessen te
beheersen, te verbeteren en te vernieuwen.

Bij Vrieling Adviesgroep willen we weten
wat de klant van ons vindt. Daarom laten wij
klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Dat doen we
steeds fijnmaziger. Ook bieden wij klanten de gelegenheid
om online hun oordeel over onze dienstverlening uit te
spreken (klantreviews). Dit biedt ons aanknopingspunten
voor verdere verbetering van onze dienstverlening.
De uitkomsten laten zien dat klanten onze organisatie en
onze diensten over het algemeen goed waarderen. Daar
zijn we trots op. Echter, om te voldoen aan de steeds
hogere verwachtingen van klanten moeten wij ons de
komende jaren doorontwikkelen.
Wij streven naar meer enthousiaste klanten, die ons
aanbevelen bij familie, vrienden en bekenden. In dat
kader willen wij de komende jaren een hogere NPS (Net
Promoter Score) realiseren. Deze score (+30) is nu al
zeer hoog in de wereld van verzekeringen en financiële
diensten. Toch streven we naar een NPS-score van 40 in
2020. Dit betekent dat ongeveer de helft van onze klanten
Vrieling Adviesgroep actief warm aanbeveelt bij anderen.
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Integriteit
Wij willen integer zaken doen. Dat wil zeggen dat wij
onze dienstverlening adequaat en zorgvuldig uitoefenen
en daarbij onze verantwoordelijkheden in acht nemen.
Waarden als betrouwbaarheid, klantgerichtheid en fatsoen
staan centraal in onze dienstverlening.
Elke medewerker van Vrieling Adviesgroep ondertekent bij
indiensttreding een interne integriteitsverklaring. Bovendien
hebben in 2015 het voltallige management en alle medewerkers
met klantcontact de ‘Eed/belofte financiële sector’ ondertekend.
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7. Onze huisvesting

Vrieling Adviesgroep beschikt over uitstekende,
functionele huisvesting. We hebben vestigingen in
Dedemsvaart, Hardenberg en Zwolle.

We willen graag dat onze medewerkers elkaar treffen: dat
is goed voor de creativiteit van onze medewerkers en de
band met het team. Onze bedrijfscultuur begint bij fysiek
samenzijn: mensen versterken mensen. Het praatje op
de gang of in de kantine, het vieren van een verjaardag.
Dit alles draagt bij aan een goede werksfeer. Ook is een
heldere scheiding tussen werk en privé beter voor zowel
de werk- als de thuissituatie. Daarom stimuleren wij onze
medewerkers om, in plaats van thuis, op één van onze
kantoren te werken.
Als werkgever dragen wij zorg voor een gezonde,
ergonomische en veilige werkomgeving. Zo’n omgeving
kunnen wij op onze huidige kantoorlocaties goed
realiseren.
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8. Tot slot

Vrieling Adviesgroep is klaar voor verdere ontwikkeling.

We streven naar voldoende rendement. Alleen dan

We willen meer diensten verlenen aan onze bestaande

kunnen wij blijven investeren in de kwaliteit van onze

klanten. Des te meer financiële zaken onze klanten bij ons

dienstverlening en continuïteit bieden aan onze klanten

onderbrengen, des te beter immers het overzicht daarvan

en medewerkers.

wordt. Des te beter wij de risico’s kunnen managen en
voorzieningen op elkaar kunnen afstemmen. Dat geeft

Bij Vrieling kijken we niet alleen naar ons eigen belang,

onze klanten meer rust en zekerheid, waardoor zij de

het belang van onze medewerkers en het belang van onze

juiste financiële keuzes kunnen maken.

klanten. We hebben ook oog voor het belang van onze
partners, onze leveranciers en de gemeenschap waarin we

Wij willen onze diensten verlenen met kennis van zaken,

wonen en leven. Dat mogen geen loze kreten zijn.

betrokken, efficiënt en met passie en plezier. Op die
manier creëren wij enthousiaste klanten. Wij zijn er in

We willen een organisatie zijn die verder kijkt dan

de eerste plaats voor hen, want onze klanten geven ons

winstmaximalisatie. Zo werken we al meer dan 70 jaar en

bestaansrecht.

zo zullen we dat blijven doen!
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