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Radar omgekeerd

Elke Nederlander heeft er mee te maken: verzekeringen. In Nederland praten we over tientallen 
miljoenen polissen op de particuliere markt. Daar gaat natuurlijk wel eens wat mis. Programmamakers 
vinden daarin een schier onuitputtelijke bron om verzekeraars en aanverwanten stevig aan te pakken. 
De financiële branche zelf krijgt in die programma’s doorgaans weinig ruimte om hun kant te belichten. 
Voor 1 keertje volg ik de werkwijze van de programmamakers. Ik heb mij aangemeld bij Radar voor 
een goed gesprek. Incognito uiteraard.

“Goedenavond mijnheer De Bruin, welkom bij Radar. We zien de laatste tijd dat meer en meer 
mensen zwaar worden gedupeerd door de bizarre praktijken van verzekeringsmaatschappijen en hun 
tussenpersonen. Daarbij besteed ik natuurlijk ook graag aandacht aan de woekerwinsten die deze 
partijen daaraan overhouden. Fijn dat u hier vanavond wilt komen vertellen over de vreselijke manier 
waarop u door het financiële boevengilde te grazen bent genomen”. 
“Bedankt voor de uitnodiging mevrouw Hertsenberg. Ik heb in 2001 een huis gekocht en heb toen een 
financieel adviseur ingeschakeld. Die heeft onze financiële situatie prima in kaart gebracht en op basis 
daarvan hebben wij voor een hypotheek gekozen waar wij nog steeds erg tevreden mee zijn.”
“Maar ik heb het liever over ellende mijnheer De Bruin!”  
“Dat is bekend. Voordat ik daar verder op in ga, heb ik een vraagje aan u. U bent altijd druk in de weer 
om breed uit te lichten wat de inkomsten van het financiële geboefte bedragen. Inkomsten die, 
volgens u, uit de zak van de consument geklopt worden. Daarvoor staat u zoals nu elke week een half 
uurtje voor de camera. Wat verdient u daar nu zelf mee?”
“Maar mijnheer De Bruin, daar kwamen we toch niet voor!”.
“Mevrouw Hertsenberg, u wilt anderen publiekelijk en ongenuanceerd te kijk zetten, dus gaat u zelf 
ook maar eens met de billen bloot! Wat verdient u voor dit half uurtje interviewen?”
“Dat gaat u echt niets aan!”.
“En bent u er niet enorm bij gebaat, om juist de vervelende situaties zo dramatisch mogelijk in beeld te 
brengen. Dat trekt aandacht, niet? Lekker makkelijk scoren. En realiseert u zich dat uw manier van 
presenteren bij veel mensen voor enorme onrust zorgt? Onrust die vaak nergens voor nodig blijkt?”. 
“Eh, mijnheer De Bruin, zou u ter zake willen komen, anders moet ik dit interview beëindigen!”.
“Realiseert u zich dat dit wel eens fantastisch voor uw kijkcijfers zou kunnen zijn?”
“Mmmm, da’s ook belangrijk, maar ik wil ook die vreselijke verzekeraars aan de paal nagelen. En niet 
te vergeten die nare tussenpersonen”.
“Mevrouw Hertsenberg, als ik goed geïnformeerd ben verdient u al gauw een paar ton per jaar! Wel 
wat veel voor een half uurtje per week voor de camera. En in de zomer en winter bent u langdurig 
helemaal niet te zien”.
“Ik doe ook nog een ander programma hoor”.
“Oh, sorry, anderhalf uur per week. En dan nog die hele crew er omheen. Dan moet zo’n programma 
toch wat kosten zeg”. 
“Ja maar dat is echt nodig om een goed programma te maken, mijnheer De Bruin!”
“En waarom denkt u dat dat bij verzekeraars anders werkt, mevrouw Hertsenberg? Hartelijk dank voor 
dit openhartig interview”. 
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