Persbericht
Stichting ODIN start nieuwe ontwoekerprocedure
Stichting ODIN Intermediairs is het kennisinstituut voor financieel dienstverleners in Nederland. Via 25 kennisdomeinen, een webwinkel, een
informatiecentrum en een tweewekelijkse e-mail nieuwsbrief, wordt kennis tegen een zo laag mogelijke prijs met de branche gedeeld.

Hollandsche Rading, 21 maart 2012
René Graafsma, bekend als woekerpolis expert en sinds enkele maanden ook voorzitter van
intermediair kennisinstituut Stichting ODIN, is gestart met de consumentensite www.wonderpolis.nl.
Via deze website gaat Graafsma consumenten helpen om via de Graafsma-methode hun woekerpolis
te ontwoekeren.
Om die consument professioneel te ondersteunen start Stichting ODIN tegelijkertijd met het opleiden
van intermediairs, die zich de Graafsma-methode eigen gaan maken en in contact worden gebracht
met deze consumenten.
Graafsma, die al jaren strijdt tegen te hoge kosten in beleggingsverzekeringen, constateert dat de
Wabeke aanbeveling en “the best of class” bij eigenaren van woekerpolissen tot collectieve
teleurstelling leidt. Zowel via de burgerlijk Rechter als via de KiFiD procedure zijn nu enkele zaken
bekend, die bewijzen dat in veel gevallen recht op een veel hogere vergoeding mogelijk is. Bovendien
is er een nieuwe generatie producten in de markt gekomen, dat een nieuw kostenplafond vormt. “Dat
ligt eerder onder de 1% dan daarboven”, aldus Graafsma, die vaststelt dat de Wabeke aanbeveling uit
2008 daarmee definitief door de actualiteit is ingehaald en in de prullenbak kan.
De Graafsma-methode volgt zo nauwkeurig mogelijk de richtlijnen van AFM en KiFiD. Dat betekent
dat de eerste stap is om de aanbieder van het product aan te schrijven met het verzoek om een beter
aanbod te doen. Dit is een belangrijke processtap om bijvoorbeeld voor een KiFiD procedure in
aanmerking te komen.
René Graafsma: “Veel consumenten hebben hulp nodig bij dit complexe proces. Daarvoor zien wij een
ideale rol weggelegd voor het intermediair. Met de ontvlechting van de rollen tussen verzekeraars en
intermediairs is dit een prachtige kans om bij consumenten het vertrouwen te herwinnen en de nieuwe
rol van het moderne intermediair te tonen. De kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren is nu
samengebracht in procedures, briefmodellen en een stappenplan en kan door intermediairs worden
gebruikt om de consument optimaal te helpen”
Stichting ODIN organiseert in twee dagdelen zogenaamde Wonderpolis Workshops, waarin het
intermediair de Graafsma-methode onder de knie krijgt. Nadat het intermediair ook een gedragscode
heeft ondertekend, kan deze consumenten en eigen klanten optimaal begeleiden bij het ontwoekeren
en worden consumenten die op de wonderpolis site reageren ook in contact gebracht met deze
gecertificeerde intermediairs.
Binnenkort stuurt Stichting ODIN ook een nieuwsbriefspecial rond waarin de Graafsma-methode
verder wordt toegelicht. Op de website van Stichting ODIN kunnen intermediairs zich via de
evenementenkalender al aanmelden voor de eerste Wonderpolis Workshops.
De website wonderpolis.nl is een gezamenlijk initiatief met verzekeraarklachten.nl van Anton Rietveld.
Graafsma promoot wonderpolis.nl via een uitgebreid medianetwerk dat hij de afgelopen jaren heeft
opgebouwd.
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