
Strategienota 2008 – 2010Strategienota 2008 – 2010



Strategienota 2008 – 2010



Strategienota 2008 – 2010

Consumentenbond
Enthovenplein 1
Postbus 1000
2500 BA  Den Haag
telefoon +31 70 445 45 45
fax +31 70 445 45 96
www.consumentenbond.nl



Inhoudsopgave

 1. Profiel 5
 2. Omgeving 6
 3. Positionering 7
 4. Algemene strategie 8
 5. Onderzoek 10
 6. Keuze-informatie 12
 7. Belangenbehartiging 14
 8. Leden 16
 9. Middelen 18
 10. Financieel beleid 19

3



Strategienota 2008 – 2010



1. Profiel

De vereniging Consumentenbond is een belangenorganisatie van en voor 
consumenten in Nederland. Met als missie ‘Consumenten in staat stellen beter 
en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu’. De bond is 
opgericht in 1953 en is, met eind 2007 naar verwachting zo’n 550.000 leden), 
één van de grootste consumentenorganisaties van de wereld. In internatio-
naal verband vervult de bond dan ook een belangrijke voortrekkersrol. Ruim 
8% van de Nederlandse huishoudens is bij de bond aangesloten, internatio-
naal gezien een hoog percentage. Dat maakt verdere groei lastig en kostbaar. 
De Consumentengids wordt overigens door veel meer consumenten gelezen 
dan alleen de leden. En de website van de bond zal naar verwachting in 2007 
zo’n 12 miljoen keer worden bezocht.

De Consumentenbond is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk 
opereert van de politiek en andere partijen, zoals het bedrijfsleven. De bond 
onderzoekt producten en diensten, zet zich in voor belangenbehartiging en 
verstrekt informatie en advies aan consumenten. Gegeven dit brede pakket is 
het belangrijk in het oog te houden hoe de buitenwereld hiertegenaan kijkt. 
Uit onderzoek blijkt dat leden, niet-leden en stakeholders ons zien als een be-
trouwbare en unieke organisatie. Voor velen zijn wij dé onafhankelijke test-
autoriteit. Tegelijkertijd moeten wij er hard aan werken om onze activiteiten 
eenduidig en herkenbaar over het voetlicht te brengen. Op die manier kan 
worden voorkomen dat het resultaat van ons werk als niet relevant of te op-
pervlakkig wordt gezien.

Daarbij komt dat het ledental van de Consumentenbond al een aantal jaren 
onder druk staat. De daling vertoont een regelmatig beeld en lijkt daarmee 

structureel van aard te zijn. Om de inkomstendaling op te vangen, zijn kosten-
reducties, efficiencyverbeteringen en prijsverhogingen doorgevoerd. Daar-
naast heeft een herbezinning op de positionering van de bond plaatsgevon-
den. De daaruit voortvloeiende nieuwe positionering is richtinggevend voor 
de invulling van deze Strategienota. Voor de jaren 2008 tot 2010 komt daar-
bij speciale aandacht voor vernieuwing van de Consumentengids. Daarmee 
beogen we de snelle daling van het abonnee-aantal te stoppen door, in het 
verlengde van de positionering, de Consumentengids nog meer tot hét enige 
algemene testblad van Nederland te maken en tegelijk een nieuwe jongere 
doelgroep aan te spreken (zonder de ouderen af te stoten). Datzelfde proces 
is in 2007 al ingezet voor de website van de bond.

De leiding van de Consumentenbond ligt in handen van de directie. Zij legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het ledenparlement, de Bonds-
raad, bepaalt de hoofdlijnen van de strategie. Op het bureau van de bond wer-
ken eind 2007 200 fte. De omzet bedraagt in 2007 naar verwachting ruim €32 
miljoen. De inkomsten komen voor ruim 97% van consumenten zelf, via con-
tributies, abonnementen en aankopen. Onderzoeken voor overheden en pro-
jectsubsidies dragen voor 2% bij, andere inkomsten voor de resterende 1%.
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2. Omgeving

Tot voor enkele jaren was de Consumentenbond de enige organisatie die verge-
lijkende informatie leverde. Met de komst van Internet blijkt deze markt derma-
te interessant en toegankelijk dat vele anderen ons voorbeeld zijn gaan volgen. 
Er zijn diverse ‘gratis’ vergelijkingssites die veel bezoekers trekken. Gratis omdat 
zij, anders dan de Consumentenbond, gefinancierd worden door bedrijven.
Prijsvergelijkers komen er op steeds meer gebieden, en ze gaan ook steeds 
meer kwaliteitsoordelen geven, voornamelijk gebaseerd op gebruikerserva-
ringen. Die zijn niet onbelangrijk, ook voor de bond bij het onderzoeken van 
diensten, maar in de productensfeer geen echt alternatief voor de onafhan-
kelijke en objectieve testinformatie die wij te bieden hebben. Ook andere me-
dia bieden consumenteninformatie, zoals publieke en commerciële televisie, 
kranten en special-interestbladen. De bond onderscheidt zich hiervan als de 
enige ‘kennisorganisatie’ op consumentengebied, met niet alleen kennis voor, 
maar ook kennis over consumenten en wat hen bezig houdt en beweegt.

Met de komst van de Consumentenautoriteit staat de Consumentenbond op 
het gebied van consumentenbescherming er niet langer alleen voor en kan 
hij zich nu meer gericht toeleggen op het bevorderen van nieuwe of betere 
wetgeving, waar dat vanuit consumentenoptiek nodig is. En naast die sig-
naalfunctie richting overheid en bedrijfsleven heeft de Consumentenbond 
een verwijsfunctie voor leden met vragen of consumentenproblemen, via 
de website (met aankoopadviezen en voorbeeldbrieven), maar ook via de 
telefoon en e-mail.

Europese en internationale wettelijke regelingen blijven van belang voor de 
positie en rol van consumenten in de Nederlandse markt. In toenemende 

mate richten de nationale overheden zich op handhaving en toezicht. De 
meeste regelgeving over onderwerpen die consumenten aangaan, komt uit 
het Europese en internationale raamwerk. Voor de Consumentenbond is het 
cruciaal in een vroeg stadium via rechtstreekse lobby en/of via BEUC (de Eu-
ropese consumentenorganisatie in Brussel), TACD (Trans Atlantic Consumer 
Dialogue) en CI (Consumers International) betrokken te zijn bij het tot stand 
komen van deze wet- en regelgeving. Andere internationale activiteiten ont-
plooit de bond via ICRT (International Consumer Research & Testing) op het 
gebied van het vergelijkend warenonderzoek en via het Anne Fransen fonds 
voor de ondersteuning van beginnende consumentenorganisaties in bijvoor-
beeld Zuid-Amerika, Azie en Afrika.

Het aangaan van (strategische) samenwerkingsvormen zal nooit een doel op 
zich zijn, maar altijd als middel worden ingezet. Voorwaarde daarbij is dat er 
sprake is van een gezamenlijk of complementair belang. Dat gezamenlijke be-
lang kan bijvoorbeeld gedefinieerd worden in een lobby-project. Belangrijkste 
redenen om samen te werken zijn: schaalvergroting en efficiencywinst door 
synergie, het bundelen van belangen, het delen van resources en tot slot port-
foliomanagement gericht op risicospreiding (andere producten en/of andere 
markten). Het is zaak hier de komende jaren steeds alert op te zijn en adequaat 
in te spelen op de samenwerkingsmogelijkheden die zich voordoen.
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3. Positionering

De ideale Consumentenbond is een eigentijdse test/onderzoeksorganisatie, 
die testen/onderzoeken publiceert die echt gebruikt worden en een emo-
tioneel belang hebben, met een logisch verbonden, indiscutabele belangen-
behartiging.

Dit betekent dat we testinformatie bieden waar consumenten wat aan heb-
ben en wat mee hebben, dat we onafhankelijk zijn ten opzichte van bedrij-
ven en overheid en dat we beleidsstandpunten innemen die gebaseerd zijn 
op onderzoeksresultaten en waarin het merendeel van de consumenten zich 
herkent. Belangenbehartiging blijft een onlosmakelijk onderdeel van het werk 
van de Consumentenbond, omdat de bond zich hierdoor onderscheidt en 
er sympathie mee verwerft. Dat houdt in dat belangenbehartiging niet over 
discutabele onderwerpen mag gaan en geen discutabele standpunten mag 
genereren.

We gaan de komende jaren meer en meer benadrukken waarin wij ons on-
derscheiden, te weten onze onafhankelijke testen. Dat heeft ook gevolgen 
voor het gebruik van de middelen van de bond; zowel qua geld als qua per-
soneel zal meer worden ingezet voor het genereren van de gewenste test-
informatie. Naar de leden toe vindt dat vooral zijn vertaling enerzijds in een 
(vernieuwde) Consumentengids als het enige echte testblad van Nederland, 
met meer en actuelere tests en anderzijds in een verdere uitbreiding van de 
Productvergelijkers en Dienstenwizards op onze website.

Extra meerwaarde van de bond is gelegen in zijn onafhankelijkheid, waarbij de 
leden zelf de activiteiten financieren. De uitdaging waar de bond voor staat, is 

om de vaste band met die leden voort te zetten, ook in een informatiemaat-
schappij met steeds meer one-stop-contacten. De kwaliteit van de (vergelij-
kende) informatie en het positieve gevoel over de onafhankelijke positie van 
de Consumentenbond moeten het antwoord op die uitdaging zijn.

Voor het richten van deze positionering is een samenhangende set van merk-
waarden ontwikkeld. Dit zijn de ankers voor ons handelen en voor de inrich-
ting van onze processen. De merkwaarden maken de consument duidelijk 
waar de Consumentenbond voor staat en uniek in is.

Er is gekozen voor de volgende merkwaarden:
• Betrouwbaar: deskundig, kwaliteit, ervaren, alert.
• Onafhankelijk: zelfstandig, objectief, autonoom, eigen mening.
• Actueel: inspelen op de trend, eigentijds, veranderingsbereid.
• Scherp: focus, dynamisch, attent, doelgericht.
• Persoonlijk: dichtbij, op individu gericht, klantsensitief, betrokken.

De nieuwe positionering en de bijbehorende merkwaarden geven richting 
aan de strategie voor de komende jaren, waardoor de Consumentenbond de 
organisatie wordt waarvan de informatiezoekende consument zal zeggen: de 
Consumentenbond, dan weet je het!
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4. Algemene strategie

De algemene strategie voor de komende jaren is samen te vatten in de 
volgende hoofdlijnen:
• Het doen van (vergelijkend) onderzoek naar producten en diensten, 

met resultaten die consumenten daadwerkelijk gebruiken en waar ze 
een emotioneel en/of financieel belang bij hebben, kortom waar consu-
menten wat aan hebben en wat mee hebben.

• Het maximaal benutten van de verzamelde content door deze aan te 
bieden via verschillende media en kanalen, daarbij aansluitend op de 
specifieke wensen van de leden; ook mogelijke kansen in het buiten-
land worden daarbij betrokken. Tevens wordt in 2008 een proef gestart 
met een low-cost en goedkoop blad voor in de kiosk en een – hernieuw-
de – proef met het aanbieden van mobiel internet aan de leden, zodra 
de hiervoor speciaal te ontwikkelen website gereed is.

• Het behartigen van de (collectieve) belangen van de consument, geba-
seerd op (eigen) onderzoeksresultaten, waarbij zowel de gekozen be-
leidsthema’s als de ingenomen standpunten indiscutabel moeten zijn.

• Het – waar relevant – streven naar integrale communicatie, door uitin-
gen op de website, in de bladen, in de belangenbehartiging, in de publi-
citeit en in de marketingcommunicatie optimaal op elkaar af te stem-
men, zowel qua inhoud als qua timing.

• Het blijven investeren in Consumentengids Online, die uiteindelijk 
steeds meer het centrale onderdeel van het productenaanbod van de 
bond zal worden, met meer continu-onderzoek, meer prijzen-onder-
zoek en meer informatie (specificaties) over niet-geteste producten.

• Het voeren van een strategie, gericht op behoud, voor de Consumen-
tengids, het op dit moment nog belangrijkste product van de bond (ook 

qua opbrengsten); dit gebeurt via restyling van het blad (nieuwe vorm-
geving, nieuwe rubrieken en een uitbreiding van de actuele informatie).

• Het verder professionaliseren van de ICT-organisatie, gericht op het ver-
wezenlijken van een multimediale uitgeefstrategie.

In 2005 zijn we gestart met de speerpunten ‘Gezond Leven’ en ‘Digitaal Thuis’, 
waarbij we regelmatig per speerpunt een onderwerp integraal aanpakken. 
In 2007 wordt daar het Speerpunt ‘Financieel’ (werktitel) aan toegevoegd. De 
speerpuntaanpak betekent een combinatie van onderzoek, maatschappelijke 
belangenbehartiging, keuze-informatie, individuele (product)advisering en 
(marketing)communicatie. Doel is de Consumentenbond op deze drie gebie-
den in de ogen van zowel consumenten als opinie- en beleidsmakers op de 
kaart te zetten als relevant en onmisbaar.

Het speerpunt ‘Digitaal Thuis’ heeft als belangrijkste doelstelling dat digitale 
producten en diensten voor consumenten moeten wérken en dat het be-
loofde (gebruiks)gemak ook wordt geleverd. Bovendien moeten de produc-
ten en diensten veilig zijn, zoveel mogelijk onderling compatibel en tegen 
een redelijke prijs verkrijgbaar. De bond wil staan voor een consumentvrien-
delijke ICT-markt via het geven van heldere informatie, het verlenen van ser-
vice en advies en het bestrijden van misstanden voor gedupeerde groepen 
consumenten.

Het speerpunt ‘Gezond Leven’ heeft gekozen voor twee hoofdthema’s: ‘Be-
ter Eten’ en ‘Kwaliteit en Veiligheid van Zorg’. Met ‘Beter Eten’ willen we onder 
andere bereiken dat consumenten beter over voeding worden voorgelicht 
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via eerlijke informatie en heldere etikettering, bijvoorbeeld door middel van 
eenduidige gezondheidslogo’s. In het hoofdthema ‘Kwaliteit van Zorg’ willen 
we onder meer bereiken dat er informatie beschikbaar komt over de kwali-
teit van de zorg in de eerste en tweede lijn, zodat zorgconsumenten in hun 
keuzegedrag op kwaliteit kunnen sturen.

Gezien de vaste plaats die de twee eerder gekozen speerpunten inmiddels 
in de organisatie en het werk van de bond hebben verworven, en gezien 
de positieve resultaten die daarmee inmiddels (intern en extern) geboekt 
werden, organiseren we in het najaar van 2007 een derde speerpunt rond 
het thema ´Financiële dienstverlening´. Dit thema staat steevast op de wen-
senlijsten van leden en niet-leden en de Consumentenbond heeft zich op dit 
gebied via onderzoek, informatie en advies enerzijds en belangenbehartiging 
anderzijds al voldoende bewezen, om deze extra impuls de moeite waard te 
maken. Nadere invulling van dit speerpunt moet nog plaatsvinden.
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5. Onderzoek

Kern van het positioneringstatement is het doen van relevant en onafhankelijk 
onderzoek. Onderzoek waar consumenten wat aan en wat mee hebben, en 
met resultaten die consumenten daadwerkelijk (kunnen) gebruiken bij hun 
aankoopbeslissingen. Dat betekent dat wij consumenten informeren over pro-
ducten en diensten die voor hen financiële en/of emotionele impact hebben. 
Ter ondersteuning hiervan zal, vanaf 2008, extra budget worden vrijgemaakt 
voor het doen van onderzoek, waar relevant op continubasis om optimale 
actualiteit te garanderen. Bovendien blijven wij niet steken bij het vergelij-
ken van specificaties, maar testen we daadwerkelijk. Daarbij spelen de keuze 
van de onderwerpen en de kwaliteit en actualiteit van de onderzoeksgege-
vens uiteraard een belangrijke rol. Een en ander neemt niet weg dat we ook 
bij niet-geteste producten onze leden informeren over productspecificaties 
en dagverse prijzen van webwinkels (later ook van ‘gewone’ winkels en web-
winkels in het buitenland). Op termijn zullen daar – waar zinvol en betrouw-
baar – ook gebruikerservaringen aan worden toegevoegd.

We baseren de keuze van het onderzoek (zowel qua onderwerpen als qua test-
aspecten) zoveel mogelijk op voorkeuren van consumenten. Deels gebeurt 
dat al, via deelname van onze leden aan enquêtes en aan consumentenpa-
nels (nu al zo’n 16.000 leden). De inzet van ICT biedt mogelijkheden voor in-
dividuele inhoudelijke inbreng, zoals het delen van gebruikerservaringen via 
internetfora. Dit kan een nieuwe, ‘persoonlijke’ dimensie aan de overige meer 
klassieke onderzoeksgegevens (prijs, kwaliteit, specificaties) toevoegen. Met 
name voor diensten die weinig toegankelijk zijn voor kwaliteitsmetingen, bij-
voorbeeld in de gezondheidszorg, zullen gebruikerservaringen een grotere 
rol gaan spelen. De aandacht van de bond voor het aspect Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in de diverse daarvoor in anmerking komende 
testen en onderzoeken heeft ertoe geleid dat dit nu een integraal onderdeel 
uitmaakt van het onderzoekwerk, waarvoor dan ook navenant budget be-
schikbaar wordt gesteld.

Inhoudelijk ligt het accent op de speerpunten ‘Digitaal Thuis’ (met onder an-
dere als thema’s: portable mobiel internet, inrichting van een werkplek thuis, 
alsmede (de auteursrechtelijke aspecten van) muziek & film), ‘Gezond Leven’ 
(met onder andere als thema’s: gebitsverzorging, voeding voor ouderen) en 
‘Financieel’ (met onder andere als belangrijk nieuw thema het banksparen). 
De overige domeinen zijn: Vervoer & Reizen en Huis & Tuin. Daarnaast blijft 
de aandacht gericht op de vanouds bekende onderzoeksaspecten, waarvan 
met name Prijzen (via samenwerkingsverbanden met het oog op een opti-
male actualiteit) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van 
belang zijn, maar ook juridische aspecten, productveiligheid, energieverbruik 
en dienstverlening aandacht zullen blijven krijgen. Via jaarlijkse enquêtes 
zullen we nauwkeurig bijhouden waar de voorkeuren en de wensen van de 
consument naar uit gaan, uiteraard zonder nieuwe trends en ontwikkelingen 
uit het oog te verliezen.

Cruciaal voor de toepasbaarheid van de informatie is enerzijds de actualiteit 
van de testgegevens, zeker bij snelwisselende markten zoals die voor ICT-
producten, en anderzijds de mogelijkheid om deze via diverse kanalen te 
verspreiden. We verzamelen productspecificaties, prijzen en consumenten-
ervaringen dan ook steeds meer via nieuwe technologieën en leggen de on-
derzoeksgegevens mediumneutraal vast. Maar minstens zo belangrijk is een 
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zo kort mogelijke doorlooptijd van onderzoeken, uiteraard zonder afbreuk te 
doen aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit betekent naast de inzet 
van innovatieve onderzoeksmethodieken, het vergaren van actuele kennis 
van de marktontwikkelingen en het marktaanbod. En deze ontwikkelingen 
volgen we ook op langere termijn, om aansluiting te houden bij toekomstige 
wensen van de consument (trendwatching).

De toenemende concurrentie op het gebied van keuze-informatie betekent 
dat de bond steeds meer gegevens over steeds meer onderwerpen beschik-
baar moet hebben. Dat noopt tot optimale efficiency, met name uit kosten-
oogpunt. Dit realiseren we door:
• Internationale samenwerking (gericht op schaalvoordelen, zowel bij het 

vergaren als bij het verspreiden van informatie).
• Het inkopen bij derden van bestaande (en betrouwbare) data.
• Het betrekken van de leden bij het uitvoeren van het onderzoek.
• Het optimaal benutten van reeds beschikbaar onderzoeksmateriaal 

(met name op Internet, en uiteraard na toepassing van een eigen kwali-
teitstoets).
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6. Keuze-informatie

De multimediale uitgeefstrategie van de bond moet optimaal aansluiten bij 
de informatiebehoefte van de consument. Wij streven ernaar onze klanten 
met gebruikmaking van alle media te bedienen met consumenteninforma-
tie, liefst onafhankelijk van tijd en plaats. Door het gebruik van multimedia 
benutten wij onze content maximaal. Daartoe zijn al die gegevens nu verza-
meld in een mediumneutrale database, waaruit diverse media desgewenst 
kunnen putten. Wij streven ernaar 80% van alle content via minimaal drie ka-
nalen/media aan te bieden.

Achtergrond bij dit alles is dat de informatievraag van de consument steeds 
minder afhankelijk van tijd, plaats en medium wordt. Printuitingen, zoals de 
tijdschriften (Consumentengids, Reisgids, Geldgids, Gezondgids en Digitaal-
gids), bieden – binnen de aan de positionering aangepaste redactieformules 
– ruimte voor verrassing (praktische tips) en diepgang (achtergrondinforma-
tie). Maar ze liggen door hun periodieke verschijning vast in de tijd en kennen 
een langdurig productietraject. Daardoor is de actualiteit van de in een blad 
opgenomen gegevens per definitie beperkt. Voor boekuitgaven geldt dit in 
versterkte mate. Via de website heeft het lid wél op ieder moment toegang 
tot alle onderzoeksgegevens (keuze-op-maat). Bovendien is het productietra-
ject daar aanmerkelijk korter. Dat biedt dus meer mogelijkheden voor actuele 
informatie. De telefoon biedt antwoord op persoonlijke vragen, en mobiele 
toepassingen leveren informatie onafhankelijk van plaats.

Eerder werd al gewezen op de noodzakelijke vernieuwing van de Consumen-
tengids, zowel qua inhoud als qua uitstraling. Dat zal met name leiden tot meer 
actuele gegevens en zo mogelijk ook meer testinformatie. Voor de Geldgids 

staat een vergelijkbare operatie op stapel. En tenslotte wordt gewerkt aan een 
herstart van het mobiel internet, dat nu met actuele test- en prijsinformatie 
gevuld kan worden en op die wijze de consument ‘on-the-spot’ bij zijn aan-
koopkeuzes kan ondersteunen. Op de website zal beeld een steeds belang-
rijker rol gaan spelen (filmpjes); ook zullen interactieve tools en modules op 
Consumentengids Online steeds belangrijker worden. Hetzelfde geldt voor de 
Productvergelijker, die we in 2008 verder willen vernieuwen/verbeteren.

De belangrijkste uitdaging is de website de komende jaren als ingang voor 
leden kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven. Uiteraard staat daarbij de 
inhoud van de informatie, zoals die via Consumentengids Online (in toene-
mende mate eerder dan via de bladen) aan de leden wordt aangeboden, cen-
traal. De reeds ontwikkelde interactieve ‘Productvergelijker’ levert de sitebe-
zoeker snel en gestructureerd toegang tot de gegevens uit de producttests. 
Keuze-informatie over diensten leent zich meer voor aanbieding via beslisbo-
men en zoekstructuren, waarvoor specifieke ICT-toepassingen zullen worden 
ingezet. Even belangrijk echter is het realiseren en in stand houden van een 
optimale toegankelijkheid van en navigatie op de site, zowel voor bezoekers 
als voor Consumentengids Online-abonnees.

Dit alles wordt ondersteund en/of versterkt met aanvullende telefonische 
ondersteuning en printing-on-demand-producten. Hiervoor wordt een nieu-
we vorm gebruikt, die via specifieke advieslijnen voor bepaalde producten 
en diensten (tijdelijk) additionele informatie biedt op de in de andere media 
geboden tests. Telefoon en e-mail kunnen zo aansluiten op de uitkomsten 
van ons onderzoek.
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We verwachten nieuwe markten aan te boren door het mobiel toegankelijk 
maken van test- en prijsinformatie en het vervaardigen en aanbieden van 
korte films over aansprekende consumentenonderwerpen. Deze laatste zul-
len we niet primair inzetten bij omroepen (broadcasting), maar veeleer als 
ondersteuning in de winkel (narrowcasting) of richten op een doelgroep die 
is geabonneerd op een digitaal tv-kanaal of –programma.

13



Strategienota 2008 – 2010

7. Belangenbehartiging

De belangenbehartiging van de Consumentenbond dient in de nieuwe posi-
tionering zoveel mogelijk indiscutabel en waar mogelijk ook op (vergelijkend) 
onderzoek (zelf uitgevoerd of van derden betrokken) gebaseerd te zijn.

Voor de keuze van de onderwerpen en activiteiten betekent dit dat de Con-
sumentenbond misstanden aan de kaak stelt als die uit tests/onderzoeken 
blijken. Maar we doen dit ook als uit benchmarking met andere markten/lan-
den blijkt dat dominante marktpartij(en) misbruik maken van hun macht of 
als de bond toekomstige problemen voorziet, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van nieuwe wetgeving. Algemene belangenbehartiging, zoals het participe-
ren in voorwaardenoverleg ten behoeve van geschillenbeslechting, blijven 
we ook zeker doen mits dit zoveel mogelijk uit andere bronnen wordt gefi-
nancierd dan de ledencontributies.

De standpunten van de Consumentenbond zijn verder gebaseerd op de klas-
sieke consumentenrechten. Via marktonderzoek toetsen we de acceptatie van 
onze standpunten door consumenten. De Consumentenbond presenteert 
feiten of op feiten gebaseerde meningen en zorgt voor een constructieve, 
zakelijke ‘tone of voice’ in zijn media-uitingen.

De gekozen speerpunten hebben uiteraard ook een belangenbehartigings-
kant. Voor ‘Digitaal Thuis’ is het centrale uitgangspunt dat digitale producten 
en diensten moeten wérken voor consumenten. De belangrijkste beleids-
thema’s zijn:
• nieuwe (communicatie)diensten (waar de consument kiest op grond 

van transparante informatie over prijs en kwaliteit);

• digitale auteursrechten (met verantwoorde afweging van belangen van 
consumenten én creatievelingen);

• digitale veiligheid (een standaardvoorziening bij alle digitale producten 
en diensten).

Voor het speerpunt ‘Gezond Leven’ gaat het om de zorg en het zorgstelsel 
enerzijds en voeding anderzijds.

Centrale thema’s in de zorg zijn:
• Beschikbaarheid kwaliteitsprestatie-indicatoren voor alle aandoeningen.
• Waarborging van de rechten van de zorgconsument (algemene voor-

waarden, geschillencommissie).
• Een transparant zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, met voor 

de consument een goed beeld van de kwaliteit / prijsverhouding van de 
verschillende zorgverzekeringen.

De belangrijkste activiteiten in de voedingssfeer zijn:
• De strijd tegen overgewicht (geen misleidende claims en onverant-

woorde marketing).
• Het bevorderen van openbare keuze-informatie op het gebied van de 

voedselveiligheid.
• Het streven naar volledige voedingswaardedeclaratie op alle levens-

middelen.

De prioriteiten voor het nieuwe Speerpunt ‘Financieel’ moeten in de laatste 
maanden van 2007 nog worden ingevuld.
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De Consumentenbond blijft zich daarnaast als generalist sterk maken voor 
consumenten die beschikken over de noodzakelijke instrumenten om zich vrij 
in de markt te bewegen en van hun keuzevrijheid gebruik te maken, en die op 
de hoogte zijn van hun rechten en plichten. In de komende jaren willen wij de 
rol van de consument in (geliberaliseerde) markten verstevigen door te zorgen 
voor betrouwbare informatie, het slechten van overstapbelemmeringen en 
toegang tot laagdrempelige geschillenbeslechting. We weten wat consumen-
ten beweegt en komen in actie voor bestaande en toekomstige consumenten-
problemen. We lossen deze problemen op door overleg en groepsacties.

De belangrijkste ‘algemene’ thema’s (op nationaal zowel als internationaal 
niveau) voor de komende jaren zijn: Financiën, Consumentenrecht, Water & 
Energie en Verkeer & Vervoer.

Bij Financiën gaat het om integrale financiële dienstverlening, met een voor elke 
consument passend pakket (sparen / beleggen / verzekeren / lenen) en om een op-
timale inrichting van het betalingsverkeer, ook in de ene Europese betaalmarkt.
De ontwikkelingen in het consumentenrecht hebben ook een Europese di-
mensie, waarbij prioriteit ligt bij collectieve schadevergoeding / genoegdoe-
ning voor consumenten en een verbeterd collectief actierecht voor consu-
mentenorganisaties, ook bij mededingingszaken.
Verkeer & Vervoer betekent aandacht enerzijds voor de luchtvaart (EU-veror-
dening vertraging, overboeking en annulering, Europese geschillencommissie 
Luchtvaart) en anderzijds voor het openbaar vervoer (prijs-kwaliteitverhou-
ding spoorvervoer, instelling Vervoersautoriteit, invoering OV-chipkaart).
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8. Leden

De Consumentenbond is een ledenorganisatie en wil dat ook blijven. Een ver-
eniging kan zich richten op professionalisering en het leveren van betaalde 
diensten, of op het inzetten van vrijwilligers en het nastreven van een bloei-
end verenigingsleven. Bij de bond heeft de nadruk altijd duidelijk gelegen 
op het eerste. Ook marktonderzoeken geven aan dat het publiek ons niet als 
vereniging ervaart, maar als leverancier van producten en diensten. Maar het 
zijn wel de leden als collectiviteit die door hun contributies niet alleen de fi-
nanciële basis vormen, maar door hun aantal ook voor de maatschappelijke 
legitimatie zorgen.

Daarmee zijn we er niet. Essentieel voor een werkelijk levende vereniging is het 
verhogen en in stand houden van de persoonlijke betrokkenheid van de leden. 
Bij de Consumentenbond gebeurt dit, in formele zin, via de verenigingsstruc-
tuur, waarbinnen het ledenparlement – de Bondsraad – de strategische lijnen 
vaststelt en controleert. De Bondsraad kiest de Raad van Toezicht die zorgt voor 
toezicht op en advisering van de Directie van het bondsbureau. Dit governance-
systeem moeten we blijven toetsen aan de veranderende eisen van de tijd. Dat 
geldt ook voor de organisatiestructuur van het bondsbureau en voor het vereni-
gingsmodel als zodanig. Binnen de Bondsraad is een discussie gaande over het 
eigen functioneren; de eerste resultaten daarvan worden verwacht in 2008.

Een tweede vorm van betrokkenheid is de inhoudelijke inbreng van de le-
den. Hiervan is sprake bij het selecteren van onderzoeksonderwerpen, bij het 
verzamelen van onderzoeksgegevens en bij het vergaren van gebruikerser-
varingen. Maar deze inbreng kunnen we ook ter onderbouwing, bepaling of 
toetsing van beleidsstandpunten gebruiken.

Het eerder geschetste belang van een grote Consumentenbond betekent dat 
het nodig is het ledental op peil te houden. De laatste jaren bleek dit niet mo-
gelijk. Sinds 2001 daalt het ledental gestaag, mede beïnvloed door de nega-
tieve ontwikkeling van het consumentenvertrouwen in Nederland. Hoewel 
het consumentenvertrouwen inmiddels af en toe ook weer stijgt heeft dit 
vooralsnog niet geleid tot stabilisering van de netto in- en uitstroom, zodat de 
bond uiterst actief moet blijven met zowel ledenwerving als ledenbehoud.

In onze marketingcommunicatie zullen wij de belofte ‘Consumentenbond. 
Dan weet je het.’ uitdragen om ons zoveel mogelijk te onderscheiden van an-
dere aanbieders op de markt (zoals vergelijkingssites). In de marketingstrate-
gie is het gebruik van testinformatie van groot belang. Op deze manier bewij-
zen we dat we een belangrijke rol kunnen spelen bij de beslissingen die voor 
de leden grote financiële en/of emotionele gevolgen hebben. Om leden te 
behouden en nieuwe leden te werven, is een heldere vertaling van en com-
municatie over de positionering cruciaal. Bij de werving van nieuwe leden 
blijkt onze onlinepropositie Consumentengids Online, waarbij we relevante 
testinformatie bieden voor het koopproces, door de toepassing van geavan-
ceerde zoekmachinemarketing steeds meer aan te slaan. Dat geldt met name 
voor een nieuwe, jongere doelgroep. De marketingaanpak van de komende 
jaren zal dan ook voor het grootste deel bestaan uit onlinewerving. 

Het prijsbeleid is een belangrijk instrument bij het werven maar ook bij het 
vasthouden van de leden. Leden met de Consumentengids hebben auto-
matisch toegang tot Consumentengids Online. Leden verwachten voor on-
line-toegang niet nog eens apart te hoeven betalen als men beschikt over de 

16



17

Consumentengids. Daarnaast zal Consumentengids Online ook afzonderlijk 
worden aangeboden omdat er een grote doelgroep is die specifiek in ons on-
line-aanbod is geïnteresseerd, maar dan zonder blad.
Het online-lidmaatschap zal circa €14 minder gaan kosten dan het lidmaat-
schap met de Consumentengids.

Verder introduceren we een wijziging in het systeem van facturatie. We bie-
den nieuwe leden de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijkse be-
taling gekoppeld aan het automatisch incasseren van de contributie. Voor de 
werving heeft dit als voordeel dat we het lage maandbedrag kunnen com-
municeren; voor behoud werkt het goed omdat leden die automatisch beta-
len, langer lid blijven. We onderzoeken de mogelijkheid om in plaats van de 
huidige stilzwijgende verlenging van het jaarcontract, na het eerste lidmaat-
schapsjaar, het opzeggen per maand mogelijk te maken. Hiermee wordt niet 
alleen het beëindigen van het lidmaatschap flexibeler, maar zorgen we er ook 
voor dat de drempel voor het aanmelden lager wordt.

Bij het vaststellen van de meerjaren-prijsstrategie maken we een onderscheid 
in de prijs van Consumentengids Online, het pakket Consumentengids &  
Consumentengids Online en de special interest bladen. Voor Consumenten-
gids Online blijven de stijgingen beperkt om de instroom van online-leden 
voor de komende jaren zeker te stellen. De pakketprijs voor Consumenten-
gids & Consumentengids Online stijgt – in ieder geval in 2008 – wat forser om 
achterstallig onderhoud in te lopen en het blad aantrekkelijker te maken voor 
nieuwe groepen leden. De strategie op langere termijn is afhankelijk van wat 
deze investering oplevert. De special interest bladen zullen wat prijsstelling 

betreft verder worden gelijkgetrokken. Op termijn zal zo de Gezondgids op 
het zelfde prijsniveau uitkomen als de Digitaalgids, de Reisgids en de Geld-
gids (maar dan exclusief de jaarlijkse Belastinggids) uitkomen.
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9. Middelen

De Consumentenbond is een kennisorganisatie. Dat betekent dat het per-
soneel waarover de bond beschikt een van de belangrijkste, zo niet de be-
langrijkste ‘productiefactor’is. Daarom moet dat personeel uit hoogwaardige 
professionals blijven bestaan en moet het personeelsbeleid daarvoor opti-
male omstandigheden scheppen. Ook de nieuwe positionering en de bijbe-
horende vijf merkwaarden geven de nodige impulsen voor het toekomstige 
beleid op het gebied van personeel en organisatie. Om ervoor te zorgen dat 
iedere medewerker met de strategie meegaat, is het belangrijk dat hij, naast 
de reguliere begeleiding en coaching, wordt voorzien van de nodige hand-
vatten om met deze ontwikkelingen mee te groeien. Daarom implemente-
ren wij de merkwaarden in de diverse beleidsinstrumenten op P&O-gebied 
(opleiding & ontwikkeling, beoordeling & beloning) en stemmen deze ver-
volgens op elkaar af. Mede daartoe hanteren we een methodiek waarbij we 
de strategie op een compacte en heldere manier vertalen in doelstellingen 
op individueel niveau. Andere belangrijke aandachtspunten zijn het ziekte-
verzuimbeleid (streefnorm voor de langere termijn: 5%) en de follow-up van 
het jaarlijkse personeelstevredenheidsonderzoek.

Ook het ICT-beleid is voor de bond als informatieverwerker en informatieleve-
rancier steeds belangrijker geworden; inmiddels maakt het de kern van de ac-
tiviteiten uit en is daarmee een ‘kritische succesfactor’. Leden moeten via een 
eenvoudige ingang en snelle applicaties de voor hen relevante onderzoeks-
informatie snel en op ieder moment kunnen selecteren. Met een intelligente 
en innovatieve inzet van ICT is dit mogelijk. En ook voor productinnovaties en 
een optimale time-to-market van nieuwe producten is ICT onontbeerlijk.
Om snel te kunnen schakelen, is een flexibele inrichting van de ICT-omge-

ving nodig. We bouwen daarom modulaire systemen en kiezen daarbij voor 
de beste oplossing per module. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van le-
veranciers. Dat vergt een open oog voor trends en de gevolgen daarvan voor 
onze informatievoorziening. Een ander belangrijk aandachtspunt vooral ex-
tern maar ook intern, is de gebruikersvriendelijkheid van ICT.
Om te voldoen aan eisen van performance, betrouwbaarheid van de gege-
vens en beschikbaarheid van onze informatievoorziening, zetten we met ICT-
beheer in op een goed- en snelwerkende infrastructuur. Voor het optimaal 
inzetten van de ICT-middelen is transparantie over de planning en besteding 
noodzakelijk. We werken daartoe met een helder vastgelegde ICT-architec-
tuur en een jaarlijks ICT-plan. Projecten worden planmatig en systematisch 
aangepast, met veel aandacht voor de zichtbaarheid van de resultaten.
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10. Financieel beleid

Op financieel gebied streeft de Consumentenbond gezien zijn not-for-pro-
fit-karakter geen winstmaximalisatie na. Wel is een gezonde resultaatont-
wikkeling nodig om onze continuïteit op de lange termijn zeker te stellen 
en om te kunnen investeren in innovatie. Het financieel resultaat na aftrek 
van belasting is in 2007 naar verwachting licht positief. Dit is in lijn met de 
begroting voor dat jaar. Een belangrijk doel van de herpositionering is en 
blijft om een structureel positieve financiële basis voor de bond te kunnen 
blijven bieden. Op termijn betekent dit een resultaat na aftrek van belas-
tingen tussen de 1% en 3% van de omzet (zie verder de Meerjarenraming 
2008-2010).

Punt van aandacht in het financieel beleid is de omvang van het eigen ver-
mogen, als buffer voor slechte tijden. Voor het bepalen van de gewenste on-
dergrens is primair van belang het zekerstellen van de continuïteit van de 
organisatie via een gezonde financiële positie. Dat eigen vermogen moet 
daarom voldoende zijn om tijdelijke verliezen op te vangen, om in nood-
situaties te kunnen ingrijpen of om – in voorkomende gevallen – inciden-
tele investeringen van strategische aard voor de toekomst te kunnen doen. 
Het eigen vermogen moet echter ook weer niet te hoog zijn aangezien de 
Consumentenbond  een maatschappelijke organisatie is die de belangen van 
zijn leden behartigt, geen spaarinstelling. Het bewust beperken van het ei-
gen vermogen past bij ons profiel en onze visie. Ook is het eigen vermogen 
een belangrijk gegeven bij het berekenen van ratio’s waaraan onze krediet-
waardigheid door bijvoorbeeld banken wordt afgemeten (met name via de 
verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal).

Bij het bepalen van de noodzakelijke omvang van het eigen vermogen wordt 
dus gekeken naar het financieel uithoudingsvermogen van de bond en naar 
het eigen vermogen als financieringsbron voor de activa van de bond. Reken-
kundig gezien leiden die samen tot een minimale omvang van €7,5 miljoen. 
Dit is voldoende voor opvang bij financieel slecht weer en geeft ruimte om 
het resultaat dan positief om te buigen. Deze omvang van het eigen vermo-
gen dwingt de organisatie echter tegelijkertijd om scherp te blijven en snel 
te reageren.
Vertaald in een relatieve omvang ten opzichte van het balanstotaal levert 
dit bedrag (gemeten naar de situatie eind 2006) een gewenste solvabiliteit 
van 24%. Indien een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering van de bond 
daartoe aanleiding geeft, kan dit worden aangepast, zulks na goedkeuring 
van de Bondsraad. Door de mogelijkheid (per 2004 ingevoerd) om lidmaat-
schappen gedurende het jaar te continueren zal het balanstotaal op 31 de-
cember de komende jaren dalen.

De komende jaren blijft kostenefficiëntie van belang. Een strikte planning & 
controlcyclus met een kwartaalbudgettering waarborgt dit. Door een jaar-
lijkse risico-inventarisatie houden we een goed zicht op risico’s en de maat-
regelen om deze te verminderen. Met periodieke audits onderzoeken we de 
effectiviteit van de maatregelen.
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