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Opbouw module 

Deze module bevat drie thema’s verspreid over zes onderdelen. Ieder thema weegt even zwaar mee bij de 

beoordeling van de score. 

 

De werkwijze van de onderneming 

I. Voortgang duidelijke taal (weging 16,7%) 

II. Borging (weging 16,7%) 

 

Het oordeel van de klant 

III. Consumentenonderzoek informatieverstrekking (weging 33,3%) 

 

Het oordeel van de professional 

IV. Toetsing informatieverstrekking (weging 11,1%) 

V. Vindbaarheid (weging 11,1%) 

VI. Begrijpelijkheid (weging 11,1%) 

 

 

Scoremethodiek 

Ieder onderdeel begint met onze gedachtegang die aan het normenkader ten grondslag ligt. Daarna volgt het 

normenkader gebaseerd op de volgende tabel: 

5 Klantbelang centraal-gedachte wordt bewust meegewogen en in praktijk gebracht (good practice) 

4 Klantbelang centraal-gedachte speelt herkenbaar een rol; op de goede weg 

3 Klantbelang centraal-gedachte komt voor, maar wordt in de praktijk (nog) te vrijblijvend toegepast 

2 Klantbelang centraal-gedachte speelt geen belangrijke rol, reden tot aandacht 

1 Klantbelang centraal-gedachte onvoldoende aanwezig; reden tot zorg (poor practice) 

 

De onderdelen I, II en III van deze module zijn trapsgewijs opgebouwd. Dit houdt in dat minimaal aan de 

omschrijving van een ‘1’ voldaan moet worden om een ‘2’ te kunnen halen, minimaal aan de omschrijving van 

een ‘2’ voldaan moet worden om een ‘3’ te kunnen halen, enz. Bij de onderdelen IV, V en VI komt de score tot 

stand met behulp van een optelsom gebaseerd op losse elementen. 

 

 

 

  



De werkwijze van de onderneming 

 

I. Voortgang duidelijke taal (weging 16,7%) 

Banken werken al enkele jaren aan het verduidelijken van klantinformatie. Dit jaar beoordelen wij de voortgang 

die banken hebben geboekt. Wij verwachten dat u voortvarend aan de slag bent gegaan. U bent op de goede 

weg (score 4) wanneer minimaal 80 % van het kernassortiment voldoet aan de eigen maatstaven voor 

duidelijkheid op peildatum 15 februari 2016. In de praktijk zal dit doorgaans betekenen dat deze 80% recent 

herschreven is. Onder het kernassortiment verstaan wij de meest representatieve actieve particuliere bancaire 

producten en diensten.1 

 

5 

De informatieverstrekking (naast standaardbrieven in ieder geval de voorwaarden, brochure en 

website) van minimaal 100% van het 'kernassortiment' van de onderneming voldoet aan de eigen 

maatstaven voor duidelijkheid (peildatum 15 februari 2016). 

4 

De informatieverstrekking (naast standaardbrieven in ieder geval de voorwaarden, brochure en 

website) van minimaal 80% van het 'kernassortiment' van de onderneming voldoet aan de eigen 

maatstaven voor duidelijkheid (peildatum 15 februari 2016). 

3 

De informatieverstrekking (naast standaardbrieven in ieder geval de voorwaarden, brochure en 

website) van minimaal 60% van het 'kernassortiment' van de onderneming voldoet aan de eigen 

maatstaven voor duidelijkheid (peildatum 15 februari 2016). 

2 

De informatieverstrekking (naast standaardbrieven in ieder geval de voorwaarden, brochure en 

website) van minimaal 50% van het 'kernassortiment' van de onderneming voldoet aan de eigen 

maatstaven voor duidelijkheid (peildatum 15 februari 2016). 

1 
De onderneming heeft zich ingespannen om de gestandaardiseerde brieven van het 'kernassortiment' 

te laten voldoen aan de eigen maatstaven voor duidelijkheid. 

 

 

                                                        
1 Beleggen: advies, beheer, execution only. Betalen. Consumptief krediet: creditcard, doorlopend krediet, 

persoonlijke lening. Hypotheken: aflossingsvrij, annuïtair, banksparen en lineair. Sparen: deposito, vrij 

opneembaar. Verzekeringsproducten hebben wij buiten beschouwing gelaten. 



II. Borging (weging 16,7%) 

De behoeften van (potentiële) klanten zullen blijven veranderen. De producten veranderen mee. De 

informatieverstrekking aan klanten zal hierop moeten worden aangepast. Het is belangrijk dat een bank ervoor 

zorgt dat ook toekomstige klantinformatie vindbaar en begrijpelijk wordt opgesteld.  

De medewerkers spelen hierin een voorname rol. Zij moeten de benodigde verandering realiseren en in de 

toekomst waarborgen. Een bank die duidelijke klantinformatie tot een permanente kernwaarde rekent, richt 

zijn werving en aansturing van de medewerkers hierop in.  

 

Ook het productgoedkeuring- en reviewproces (PARP) is onderdeel van de borging. Een bank stelt het belang 

van de klant centraal wanneer de besluitvorming over (uitstel of wijze van) het aanbieden van het product 

onder meer plaatsvindt op basis van consumentenonderzoek2 naar de vindbaarheid en begrijpelijkheid van de 

informatieverstrekking. Wij verwachten bovendien dat een bank een proces heeft ingericht waardoor de 

resultaten uit consumentenonderzoek toegepast worden voor het verbeteren van de klantinformatie.  

 

Uiteindelijk verwachten wij dat ook de informatiedragers van producten die niet meer actief aangeboden 

worden duidelijk zijn. Dit betekent dat deze herschreven worden of dat deze producten worden geconverteerd 

naar producten waarvan de klantinformatie wel duidelijk is. Elke klant heeft immers recht op duidelijke 

klantinformatie. Niet alleen bij het afsluiten, maar ook tijdens de looptijd.  

 

 

 

 

  

                                                        

2 Onderdeel III bevat een toelichting op het doen van consumentenonderzoek.  

 

II Borging (weging 16,7%)

5
Bovenop de criteria gesteld in score 4 besteedt de onderneming voldoende aandacht aan de non-selling 

portefeuille, waardoor ook bestaande klanten (zullen) beschikken over duidelijke klantinformatie.

4
Bovenop de criteria gesteld in score 3 heeft de onderneming een proces ingericht dat de de follow-up van 

relevante onderzoeksresultaten borgt.

3

Bovenop de criteria gesteld in score 2 worden periodiek de vindbaarheid en begrijpelijkheid van de 

informatieverstrekking gereviewd.  De uitkomsten hiervan spelen een belangrijke rol in het PARP. 

Besluitvorming over (uitstel of wijze van) het aanbieden van het product vindt onder meer plaats op basis van 

consumentenonderzoek naar de vindbaarheid en begrijpelijkheid van de informatieverstrekking (inclusief 

voowaarden).

2

Diverse medewerkers van verschillende afdelingen krijgen training duidelijke taal. Medewerkers worden verder 

geholpen door ondersteunend materiaal over duidelijke taal (bijvoorbeeld een stijlwijzer of een boekje met tips). 

Het gebruik van duidelijke taal maakt bovendien onderdeel uit van het personeelsbeleid (bijvoorbeeld 

opgenomen in beoordelingsafspraken, personeelsadvertenties, etc) voor betrokken medewerkers.

1

Ondersteuning van onderneming aan medewerkers is minimaal, en gaat niet verder dan ondersteunend materiaal 

over duidelijke taal (bijvoorbeeld een stijlwijzer of een boekje met tips). Slechts enkele medewerkers 

(bijvoorbeeld van slechts één afdeling) krijgen een training in duidelijke taal.



Het oordeel van de klant 

 

III. Consumentenonderzoek informatieverstrekking (weging 33,3%) 

Bij het bepalen of klantinformatie vindbaar en begrijpelijk is, is het belangrijk om de consument aan het woord 

te laten. De beste methode om dit te onderzoeken is het doen van consumentenonderzoek. Hierbij gaat het 

niet om onderzoek naar emotie of klanttevredenheid, maar om toetsing van (herschreven) klantinformatie. 

Aan de hand van gebruikersvragen wordt getoetst of consumenten de juiste informatie kunnen vinden en deze 

ook begrijpen. Klantinformatie kan alleen duidelijk zijn, als de informatie die de klant zoekt ook door hem 

gevonden kan worden. In dit onderzoek stellen we daarom vast welk deel van de klanten de juiste informatie 

kan vinden en vervolgens ook kan begrijpen. 

 

Het consumentenonderzoek richt zich op precontractuele informatie en de informatie die wordt verstrekt 

gedurende de looptijd van het product banksparen. De duidelijkheid van de informatie wordt bepaald door 

zowel de vindbaarheid als de begrijpelijkheid ervan. De score in dit onderdeel komt tot stand door het 

percentage van de antwoorden dat wordt gevonden te combineren met het percentage vragen dat juist wordt 

beantwoord en dus wordt begrepen.  

 

Voorbeeld berekening score duidelijkheid 

Vindbaarheid  =  70% 

Begrijpelijkheid   =  60% 

Duidelijkheid  =   70% x 60% = 42% 

Dashboard score  =  3 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Consumentenonderzoek informatieverstrekking (weging 33,3%)

5
De informatieverstrekking is aan de klant is voor minimaal 60% duidelijk. Het percentage wordt berekend door 

het percentage vindbaarheid te vermenigvuldigen met het percentage begrijpelijkheid.

4
De informatieverstrekking is aan de klant is voor minimaal 50% duidelijk. Het percentage wordt berekend door 

het percentage vindbaarheid te vermenigvuldigen met het percentage begrijpelijkheid.

3
De informatieverstrekking is aan de klant is voor minimaal 40% duidelijk. Het percentage wordt berekend door 

het percentage vindbaarheid te vermenigvuldigen met het percentage begrijpelijkheid.

2
De informatieverstrekking is aan de klant is voor minimaal 25% duidelijk. Het percentage wordt berekend door 

het percentage vindbaarheid te vermenigvuldigen met het percentage begrijpelijkheid.

1
De informatieverstrekking is aan de klant is voor minder dan 25% duidelijk. Het percentage wordt berekend 

door het percentage vindbaarheid te vermenigvuldigen met het percentage begrijpelijkheid.



Het oordeel van de professional  

In tegenstelling tot het voorgaande onderdeel wordt bij dit onderdeel niet onderzocht of de consument de 

gegeven informatie kan vinden en ook begrijpt. Bij het oordeel van de professional wordt getoetst of de 

gegeven informatie evenwichtig en consistent is. Normen die voor klanten moeilijker te beoordelen zijn, maar 

wel elementen bevatten die van invloed zijn op keuzes van consumenten. Bij dit onderdeel wordt de inhoud en 

de vormgeving van de informatie getoetst, waarbij wordt gekeken of het klantbelang voldoende centraal wordt 

gesteld. De toetsing richt zich op precontractuele informatie over banksparen, dit betreft:  

a. Brochures/ leaflets/ et cetera; 

b. Voorwaarden; 

c. Een recent uitgebrachte offerte die representatief is voor uw gemiddelde klant; 

d. Alle productinformatie op uw website(s).  

 

Daarnaast nemen in dit onderdeel ook de informatieverstrekking gedurende de looptijd van het product mee.  
 

IV. Toetsing informatieverstrekking (weging 11,1%) 

Alle informatie die een klant ontvangt, moet voor hem duidelijk zijn, zowel precontractuele 

informatieverstrekking als informatieverstrekking gedurende de looptijd van het product. De consistentie en 

evenwichtigheid van de informatieverstrekking is daarbij van belang. Een bank zet het belang van de klant 

centraal als bijvoorbeeld de nadelen en de risico’s even inzichtelijk worden gemaakt als de voordelen van het 

product. Daar hoort ook het helder weergeven van alle relevante kenmerken van het product bij. Bovendien 

verwachten wij dat uit de informatie duidelijk naar voren komt waarvoor het product gebruikt kan worden 

(doelstellingen product) en door wie (doelgroep), en of de klant binnen de voorwaarden op het belang van de 

informatie wordt gewezen. Daarnaast is het belangrijk dat de informatieverstrekking gedurende het proces ook 

de juiste elementen bevat waardoor de klant weet welke wijzigingen er plaatsvinden en welke acties de klant 

hiervoor moet toepassen.  

 

IV. Toetsing informatieverstrekking 

5 

De informatieverstrekking is evenwichtig en bevat alle relevante kenmerken. De doelstelling van het 

product wordt helder omschreven in de informatieverstrekking. Daarnaast wordt omschreven voor welke 

specifieke doelgroep het product nuttig is. De onderneming wijst bovendien binnen de voorwaarden de 

klant op het belang van de informatie. 

  

 Evenwichtigheid: de nadelen en risico’s van het product worden even inzichtelijk gemaakt als de 

voordelen. 

+2 De informatieverstrekking is evenwichtig. 

+1 De informatieverstrekking is evenwichtig, op enkele kleine bevindingen na. 

0 De informatieverstrekking is niet evenwichtig. 

 
 

 Relevante kenmerken: de (beperkende) voorwaarden en risico’s van het product worden omschreven. 

+2 De informatieverstrekking bevat alle relevante kenmerken. 

+1 De informatieverstrekking bevat alle relevante kenmerken, op enkele kleine bevindingen na. 

0 De informatieverstrekking bevat niet alle relevante kenmerken. 

 
 

 Heldere voorlichting 

+1 

De doelstelling van het product wordt helder omschreven in de informatieverstrekking. Daarnaast wordt 

omschreven voor welke specifieke doelgroep het product nuttig is. De onderneming wijst bovendien 

binnen de voorwaarden de klant op het belang van de informatie. 



V. Vindbaarheid (weging 11,1%) 

Voor de duidelijkheid van klantinformatie is de vindbaarheid van groot belang. Klantinformatie kan alleen 

duidelijk zijn, als de informatie die de klant zoekt ook door hem gevonden kan worden. Bij voorwaarden gaat 

het dan onder meer om de structuur van het document. Is er bijvoorbeeld een duidelijke inhoudsopgave die 

geschreven is vanuit de klant, en kan de lezer het volledige antwoord op zijn vraag gemakkelijk vinden, of moet 

hij daarvoor meerdere artikelen met elkaar combineren?  

 

Vanuit de klant geschreven informatie sluit aan bij vragen die de klant voorafgaand of tijdens de looptijd van 

het product kan hebben. De vindbaarheid van klantinformatie wordt daarbij verbeterd door informatie per 

levensgebeurtenis (bijvoorbeeld trouwen, scheiden, overlijden) en per productgebeurtenis (bijvoorbeeld 

wijzigingen in product of einde looptijd) te clusteren. Verder zal de klant beter zijn weg vinden binnen (een 

pakket aan) documenten, als daar een leeswijzer bij zit. Van een bank mag daarnaast verwacht worden dat 

deze moderne technologie benut om de vindbaarheid van klantinformatie verder te verbeteren. 

 

 

 

 

 

 Randvoorwaarden vindbaarheid 

a Goede structuur, alinea’s met tussenkopjes 

b Inhoudsopgave met paginanummers 

c Inhoudsopgave opgesteld vanuit de klant, dus bijvoorbeeld door indeling in vraagvorm 

d Informatie (exclusief inhoudsopgave) is opgesteld vanuit gebruikersvragen 

e Kerninformatie duidelijk gehighlight 

f Geen doorverwijzingen naar andere informatiedocumenten, tenzij het de begrijpelijkheid aantoonbaar 

bevordert 

g Leeswijzer – uitleg over het doel van een document en waar in het document (of in het pakket van 

documenten) de belangrijkste informatie staat 

h Informatie koppelen aan levensgebeurtenis en productgebeurtenis 

i Online instrumenten die de vindbaarheid aantoonbaar vergroten (state of the art zoekfuncties) 

V Vindbaarheid (weging 11,1%)

5

De klant kan gemakkelijk zijn weg vinden in de informatie die de onderneming verstrekt. Alle relevante 

kenmerken zijn eenvoudig terug te vinden in de informatie die aan de klant wordt verstrekt. Onderwerpen die 

aan elkaar gerelateerd zijn (bijvoorbeeld fiscale aspecten), staan bovendien bij elkaar. De onderneming neemt 

daarnaast 10-12 van de genoemde randvoorwaarden voor vindbaarheid mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking.

Bevindingen

+2

De klant kan gemakkelijk zijn weg vinden in de informatie die de onderneming verstrekt. Alle relevante 

kenmerken zijn eenvoudig terug te vinden in de informatie die aan de klant wordt verstrekt. Onderwerpen die 

aan elkaar gerelateerd zijn (bijvoorbeeld fiscale aspecten), staan bovendien bij elkaar.

+1
De klant kan gemakkelijk zijn weg vinden in de informatie die de onderneming verstrekt, op enkele kleine 

bevindingen na.

0 De klant kan niet gemakkelijk zijn weg vinden in de informatie die de onderneming verstrekt.

Randvoorwaarden

+3
Onderneming neemt 10-12 van de genoemde randvoorwaarden voor vindbaarheid mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking.

+2
Onderneming neemt 7-9 van de genoemde randvoorwaarden voor vindbaarheid mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking. 

+1
Onderneming neemt minder dan 6 van de genoemde randvoorwaarden voor vindbaarheid mee in haar 

vernieuwde informatieverstrekking. 



j Online informatie wordt geïndividualiseerd zodat de klant alleen informatie ontvangt die voor hem 

relevant is 

k De onderneming onderzoekt welke informatiekanalen/-materialen haar klanten gebruiken/willen 

gebruiken 

l Innovatie op het gebied van vindbaarheid 

 

Het voldoen aan de randvoorwaarden van vindbaarheid biedt uiteraard geen garantie dat de klant de 

informatie die hij zoekt ook kan vinden. Dat moet uiteindelijk blijken uit consumentenonderzoek. Het voldoen 

aan de randvoorwaarden verhoogt wel de kans op goede onderzoeksresultaten. 

 

  



VI. Begrijpelijkheid (weging 11,1%) 

 

Klanten hebben behoefte aan eenvoudige en begrijpelijke informatie over hun financiële producten. 

Voorwaarden zijn echter vaak geschreven in juridisch jargon en daardoor onnodig ingewikkeld. Zelfs brochures 

en internetpagina's zijn vaak niet helemaal duidelijk. Om die reden is het voor de klant vaak niet duidelijk hoe 

een product in elkaar zit. De klant kan daardoor niet voor aanschaf van het product een goede inschatting 

maken of het product voor hem van meerwaarde is. Het gevolg hiervan kan zijn dat de klant voor het 

verkeerde product kiest met het risico dat de klant andere verwachtingen heeft van het product. De 

teleurstelling bij de klant wanneer een product vervolgens niet voldoet aan de verwachtingen is groot. Dit zal 

nooit helemaal te voorkomen zijn. Voor zover de teleurstelling echter het gevolg is van onduidelijke 

informatieverstrekking, is deze te voorzien en dus wel vermijdbaar.  

 

Daarnaast kan een consument gedurende de looptijd van het product worden geconfronteerd met 

informatieverstrekking waarbij de klant voor een keuzemoment staat of een wijziging in het product, 

bijvoorbeeld bij het oversluiten van rente. Dit kan een probleem worden wanneer een klant bijvoorbeeld niet 

uit de informatieverstrekking haalt dat dit een keuzemoment is en daardoor geen of niet de juiste keuze maakt. 

Het is van belang dat de klant wordt geattendeerd op de mogelijke keuzeopties op een begrijpelijke wijze om 

teleurstellingen te voorkomen.  

 

Het is niet zo dat alle moeilijke termen vermeden moeten worden. Soms is dat simpelweg onmogelijk, omdat 

andere instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst) dezelfde termen gebruiken. Dan is het van belang dat deze 

moeilijke termen duidelijk uitgelegd worden. Onnodig gebruik van jargon, onnodig juridisch taalgebruik, enz. 

moet echter worden voorkomen.  

 

  

 

VI Begrijpelijkheid (weging 11,1%)

5

De informatie is begrijpelijk voor de klanten van de onderneming (de doelgroep). De onderneming neemt 

daarnaast 7-9 van de genoemde randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking.

Bevindingen

+2 De informatie is begrijpelijk voor de klanten van de onderneming (de doelgroep). 

+1
De informatie is begrijpelijk voor de klanten van de onderneming (de doelgroep), op enkele kleine bevindingen 

na.

0 De informatie is niet begrijpelijk voor de klanten van de onderneming (de doelgroep).

Randvoorwaarden

+3
Onderneming neemt 7-9 van de genoemde randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking.

+2
Onderneming neemt 5-6 van de genoemde randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten mee in haar vernieuwde 

informatieverstrekking. 

+1
Onderneming neemt minder dan 5 van de genoemde randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten mee in haar 

vernieuwde informatieverstrekking. 



 

 

Het voldoen aan de randvoorwaarden van begrijpelijkheid biedt geen garantie dat de klant de informatie 

daadwerkelijk begrijpt. Dat moet uiteindelijk blijken uit consumentenonderzoek. Het voldoen aan de 

randvoorwaarden verhoogt wel de kans op goede onderzoeksresultaten. 

Randvoorwaarden begrijpelijkheid

a Uitleg begrippen/ vermijden van jargon

b Actieve zinnen

c Geen onnodig lange zinnen

d Non-text (audio/visueel) uitleg van moeilijke onderdelen

e Gebruik maken van afbeeldingen, grafieken, tabellen, pictogrammen, iconen

f De informatie bevat een voorbeeld dat de werking van het product verduidelijkt

g Veelgestelde vragen worden opgenomen op de website

h Er zijn online hulpmiddelen die de klant helpen een keuze te maken in het aanbod (rekentools, besliswijzer, etc).

i Innovatie op het gebied van begrijpelijkheid


