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voorwoord

Met de opening van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum geeft de VNAB een nieuwe 

invulling aan haar strategische pijler ‘ontmoeten en verbinden’. De VNAB en haar leden zullen 

dit unieke centrum samen tot een groot succes maken.

Het nieuwe centrum voorziet in een wens van veel marktpartijen en coassurantie 

professionals. Na het wegvallen van de fysieke beursvloeren in 2004 is de behoefte om 

elkaar fysiek te ontmoeten, te spreken en zaken te doen blijven bestaan. De grote opkomst 

bij marktbijeenkomsten, ons jaarlijkse marktdiner en de nieuwjaarsborrel waar zich 1.100 

personen voor hebben aangemeld, zijn daar het treffende bewijs van. 

Het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum bevindt zich op een unieke, karakteristieke 

locatie die historie en traditie verenigt met de moderne voorzieningen die het zakendoen 

vandaag de dag vereist. Met het centrum bieden we alle marktpartijen een onafhankelijke 

en toegankelijke plek, voorzien van de meest moderne en professionele faciliteiten, om 

te flexwerken, te vergaderen, gasten te ontvangen, elkaar te ontmoeten en om kennis- en 

opleidingsbijeenkomsten te organiseren. 

Mijn collega’s en ik hopen dat iedere 
verzekeringsprofessional zich thuis gaat voelen in 
het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Door van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum een centrale plek te maken waar 

marktpartijen elkaar ontmoeten en bijeenkomsten organiseren, wordt de zakelijke ver-

zekeringsmarkt zichtbaarder in zowel Rotterdam als ver daarbuiten. 

In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum staan ook de twee andere strategische pijlers 

‘kennis’ en ‘marktmeesterschap’ centraal. Aan deze eerste pijler geeft de VNAB invulling 

door onder andere in samenwerking met prof. mr. Mop van Tiggele (adviseur Kennis en 

Kennisborging) in maart van start te gaan met de tweewekelijkse Lunch & Learn @VNAB en 

het maandelijkse VNAB Kenniscafé.

Voor de strategische pijler ‘marktmeesterschap’ ben ik er trots op te kunnen mededelen dat 

per maandag 7 maart het Sanctiepl@tform life is gegaan. Het enige platform dat de volledige 

uitvoering van de Sanctieregelgeving voor het cliëntenonderzoek en het risico-onderzoek 

faciliteert.  

U ziet; de VNAB is volop in beweging en daarom nodig ik u, mede namens mijn collega’s, van 

harte uit om een kijkje te komen nemen en ons op te zoeken in het nieuwe VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum.
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“een Mooie nieuwe 
stap voor zowel de 
sector als de stad”

De komst van het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum stemt niet alleen initiatiefnemer VNAB 
en vele spelers op de zakelijke verzekeringsmarkt tot tevredenheid, maar zorgt ook voor blijdschap bij 
de gemeente Rotterdam, zo blijkt uit een interview met burgemeester Ahmed Aboutaleb. Onder meer 
vanwege de kansen die het centrum biedt voor de werkgelegenheid en voor vergroting van de nationale 
en internationale aantrekkingskracht van Rotterdam als toonaangevende stad op het gebied van 
zakelijke verzekeringen. “Ik hoop dat het centrum een aanzuigende werking zal hebben op de economie 
en nieuwe aan de verzekeringsbranche gelieerde partijen naar Rotterdam zal trekken.”   Jan van Stigt Thans

“De komst van het nieuwe centrum is dan ook 

een mooie nieuwe stap voor zowel de sector zelf 

als voor de stad Rotterdam”, zegt Aboutaleb, die 

op de dag van het verschijnen van deze VNAB 

Visie het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 

officieel zal openen. Rotterdam staat vooral bekend 

als havenstad en logistiek centrum. Wat velen 

echter niet we  ten, is dat de verzekeringssector 

met vele dui zenden werknemers ook prominent 

aan we zig is in Rotterdam. In dit kader noemt de 

bur ge meester de komst van het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum belangrijk voor de regio. “De 

keuze van de VNAB om in Rotterdam te blijven en 

de dienstverlening uit te breiden, betekent voor 

Rotterdam een versterking van de aanwezigheid 

van de verzekeringssector. Het helpt de stad om 

zich nog nadrukkelijker te profileren binnen deze 

sector. De verzekeringsmarkt in Rotterdam is van 

groot belang voor de werkgelegenheid in de stad. 

Vanwege de vele duizenden directe banen die de 

sector minimaal oplevert én door alle stageplaatsen 

en leer-werkplekken voor jongeren die door de 

kantoren worden aangeboden.”

 “Naast een stimulans van de economie kan het 

centrum de spin off creëren die gewenst is voor de 

insurance market in de regio door het vergroten 

van de (inter)nationale aantrekkingskracht van 

Rotterdam als toonaangevende stad op het gebied 

van zakelijke verzekeringen.”

Verleden, heden, toekomst
‘Zonder verleden geen toekomst’, luidt het 

gezegde. Aboutaleb wijst op de rijke geschiedenis 

van de assurantiebranche in ons land. “Ook vanuit 

historisch perspectief bezien, is de keuze van de 

VNAB mooi. De organisatie blijft gevestigd in de 

stad waar in 1598 de eerste assurantiebeurs in 

Nederland werd opgericht. Daarmee werd de 

basis gelegd voor de in 1611 opgerichte tweede 

assurantiebeurs in Amsterdam en zorgde ervoor dat 

Lloyd’s of London op Nederlandse leest is gestoeld.” 

De komst van de beursvloer aan de Boompjes, 

in het pand waar ooit DNB was gevestigd, heeft 

volgens de burgemeester dan ook historische 

waarde. “Cultureel erfgoed wordt in ere gehouden 

en krijgt nieuw leven ingeblazen. Als er elke dag 

opleidingen en cursussen in het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum worden gegeven, zal dit 

hopelijk een mooie toeloop van mensen naar de 

Boompjes tot gevolg hebben”, aldus Aboutaleb. 

Hoe zou u graag zien dat het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum zich de komende tijd ont-

wikkelt? “Ik hoop voor zowel de VNAB, de sector 

als ook voor Rotterdam dat het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum een groot succes wordt. Een 

plek waar elke dag onverwachte ontmoetingen 

plaatsvinden en nieuwe ideeën ontstaan. Het 

zou mooi zijn als het kan uitgroeien tot het 

expertisecentrum op het gebied van verzekeringen 

en assurantiën en ook jongeren motiveert om voor 

deze sector te kiezen”, aldus de burgemeester.

Rotterdam is ‘hot’
De stad Rotterdam is de laatste tijd behoorlijk 

‘hot’. Zo plaatste The New York Times Rotterdam in 

de Top 10 van steden ‘to be seen’ en staat de stad 

zelfs op plaats 5 van de ‘Top cities in the world’ in 

de Lonely Planet’s Best in Travel 2016. Maar hoe 

wil de stad zelf graag worden gezien in binnen– 

en buitenland? Aboutaleb omschrijft ‘zijn’ stad 

ahmed aboutaleb, 
burgemeester van rotterdam 
“Het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kan de spin off creëren die 
gewenst is voor de verzekeringsmarkt in de regio door het vergroten van de 
(inter)nationale aantrekkingskracht van Rotterdam als toonaangevende stad 
op het gebied van zakelijke verzekeringen.”

interview

“Het zou mooi zijn als het centrum kan 
uitgroeien tot het expertisecentrum op het 
gebied van verzekeringen en ook jongeren 

motiveert om voor deze sector te kiezen” 

Burgemeester Aboutaleb: Rotterdam is blij met komst 

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
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als “een broedplaats van sociale en economische 

vernieuwing, waar bewoners en bedrijven uit alle 

windstreken zich thuis voelen en initiatief nemen. 

Een stad waar niet je afkomst telt, maar je talent, 

opleiding en ambitie. Hier is de ruimte om van je 

dromen daden te maken. Dat maakt Rotterdam 

uniek. Als ik om mij heen kijk in de stad, heb ik 

vertrouwen in de toekomst.”

Hij vervolgt: “Rotterdam kent een lange traditie 

van bedrijven en personen die samen de agenda 

van de stad bepaalden en zo Rotterdam op 

de kaart zetten. Door nauwe samenwerking 

tussen het bedrijfsleven, de lokale en politieke 

elite werden gezichts- en toekomstbepalende 

projecten mogelijk gemaakt. Denk aan de Kuip, de 

Economische Hogeschool (die uitgroeide tot de 

Erasmus Universiteit) en de Nieuwe Waterweg. Ook 

de wederopbouw mag in dit rijtje niet ontbreken. 

De combinatie van mensen met visie en mensen 

met handen maakte onze stad groot.” En dat is 

volgens Aboutaleb nog steeds zo. “Nu maken we 

in Rotterdam een verbinding tussen de economie 

van de stad en de economie van de haven. We 

anticiperen op wereldwijde trends zoals verdere 

digitalisering en duurzamer ondernemen. We 

hebben alle kansrijke clusters in huis, zoals de 

maritieme sector en de waterbouw. Maar ook clean 

tech, medical en food en ondersteunende sectoren 

zoals logistiek, high tech systeembeheer, creative 

design, enzovoorts. Ik denk dat Rotterdam in veel 

opzichten een voorbeeldfunctie heeft.“

Ontmoeten en verbinden
Het thema van deze VNAB Visie is ‘Ontmoeten en 

verbinden’, wat tevens de basis vormt voor de komst 

van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Wat 

zijn uw gedachten bij dit thema? Aboutaleb: “Elkaar 

leren kennen en met elkaar in gesprek gaan, is van 

groot belang voor onze samenleving. Het leidt tot 

begrip voor elkaars standpunten, ook al ben je het 

niet altijd met elkaar eens. Zeker in Rotterdam is 

het een mooie traditie om, met respect voor elkaar, 

een goed en stevig gesprek niet uit de weg te 

gaan. Begrip is de basis voor vrede, voor een sterke 

samenleving. Dat is belangrijk, want de stabiliteit 

elders in de wereld is voorlopig nog ver te zoeken. 

En dat is ook voelbaar in onze internationale stad. 

Neem bijvoorbeeld de grote vluchtelingenstromen 

naar Europa. Die vragen onze oprechte aandacht en 

die crisis moeten we met elkaar oplossen. Daarom 

blijft het van groot belang dat onze samenleving 

sterk en weerbaar is.”

Rol verzekeringsbranche
In zijn functie van minister van Financiën omschreef 

Wim Kok de verzekeringsbranche ooit als ‘de olie in 

de motor van de Nederlandse economie’. Hoe ziet u 

de (sociaal-maatschappelijke) rol van de (zakelijke) 

verzekeringsbranche voor de Nederlandse sa-

menleving en met name voor ondernemend 

Nederland? Aboutaleb: “Het hoort bij goed 

ondernemerschap om na te denken over risico’s 

en hoe daarmee om te gaan. De verzekeringsmarkt 

speelt een grote rol in het draaiende houden van 

een gezonde economie door goed met risico’s 

om te gaan. Ook voor gezinnen en individuen 

in de samenleving is het met het oog op de 

toekomst belangrijk om daarover na te denken. De 

Nederlandse verzekeringsmarkt heeft een grote 

verantwoordelijkheid om helder en duidelijk te 

adviseren en mensen eerlijk voor te lichten. Hierbij 

roep ik de zakelijke verzekeringsmarkt op om zich 

daar terdege van bewust te zijn en prudent om te 

gaan met deze verantwoordelijkheid.”

De gemeentelijke risico’s
Ook een gemeente loopt risico’s en dus kans 

op schade. Wat zijn de voornaamste risico’s 

voor een stad als Rotterdam en hoe gaat de 

gemeente daarmee om? De burgemeester 

noemt klimaatadaptatie, de transitie naar een 

meer duurzame economie en het omgaan met 

een veranderende economische structuur als 

belangrijke onderwerpen voor Rotterdam. “De 

steden van de toekomst worden steeds warmer 

en zullen steeds frequenter te maken krijgen 

met extreem weer. Rotterdam heeft hier visies 

op ontwikkeld en probeert de stad mee te laten 

groeien met deze veranderende omstandigheden. 

De economie van de stad zal deze transitie ook 

door moeten maken en met nieuwe technieken 

en hernieuwbare materialen zich aan moeten 

passen en groeien naar een economie die ook in de 

komende decennia duurzaam is. De veranderende 

economische structuren zullen ook betekenen dat 

banen zullen veranderen en verdwijnen. Als stad 

moeten we goed blijven zorgen voor de inwoners 

en hen helpen bij omscholing en de aanpassing om 

productief te kunnen blijven.”

Net zoals dat geldt voor elke organisatie of 

instelling probeert ook de gemeente Rotterdam 

risico’s zo goed mogelijk in te schatten en af te 

dekken. “Maar niet alles is te verzekeren, denk aan 

klimaatverandering, voortijdig schoolverlaten en 

werkloosheid. Daarom voeren we op dergelijke 

dossiers een gericht beleid. Bij risicomanagement 

denk ik ook aan de haven en het industrieel complex, 

dicht bij de bebouwde omgeving. Het risico dat 

daar iets mis gaat, moeten we zo klein mogelijk 

houden. Maar als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een 

ontploffing, zijn we goed voorbereid.”

Ik daag u graag uit!
Tot slot, welke boodschap zou u mee willen geven 

aan de spelers op de zakelijke verzekeringsmarkt 

en de vele professionals die in dit marktsegment 

werkzaam zijn? Aboutaleb antwoordt: “Wees 

bewust van de rol, positie en verantwoordelijkheid 

die de branche inneemt in de samenleving. 

Zowel op het gebied van zakelijke als particuliere 

verzekeringen. De verzekeringsbranche is welis-

waar niet altijd positief in het nieuws, maar het 

is en blijft belangrijk om te laten zien dat u uw 

zaken op orde heeft en de klant centraal stelt. Het 

organiseren van ontmoetingen en bijeenkomsten 

zal zeker bijdragen aan de verbetering van het 

imago. En met betrekking tot de risico’s waarvoor 

zowel de gemeente Rotterdam, andere steden 

als het bedrijfsleven zich gesteld zien, daag ik de 

branche graag uit om proactief mee te denken en 

te adviseren hoe met bepaalde risico’s om moet 

worden gegaan. Sprekend voor Rotterdam wil ik 

opmerken dat wij graag gebruik maken van alle 

expertise die al in de stad aanwezig is om daarmee 

de stad naar een hoger plan te tillen.” <

“De verzekeringsmarkt speelt een grote rol in het draaiende houden 
van een gezonde economie door goed met risico’s om te gaan.  

Wees bewust van deze rollen en de verantwoordelijkheid die de 
branche inneemt in de samenleving. Zowel op het gebied van zakelijke 

als particuliere verzekeringen”

“Ik daag de verzekeringsbranche graag  
uit om proactief mee te denken en te  
adviseren hoe wij als gemeente met  
bepaalde risico’s om moeten gaan”

http://www.vnab.nl
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De vijf gesprekspartners zijn makelaars Marc van Nuland (CEO Aon Risk 

Solutions en country manager Aon Nederland) en Jan Oosterom (managing 

director bij Howden) en verzekeraars Ron Verhulsdonck (Country President 

Benelux bij Chubb), Christianne Lensink en Bas van Mullem, die als Global 

Relationship Leader resp. Head of Customer, Distribution and Marketing 

werkzaam zijn bij Zurich Global Corporate Benelux. Speciaal voor deze VNAB 

Visie gingen de vijf met elkaar in gesprek over de impact van de toegenomen 

digitalisering op zakendoen en over het belang van persoonlijk contact. 

Impact digitalisering
Wat is binnen de zakelijke verzekeringsmarkt de impact van de digi ta lisering 

geweest? Van Mullem: “Vooropgesteld, de hedendaagse com municatie- 

middelen hebben zoveel voordelen met zich meegebracht voor onze manier 

van werken (efficiency, snelheid, verzamelen en documenteren van informatie) 

dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen. Daarbij moeten we echter niet uit 

het oog verliezen dat deze middelen in feite niet meer dan ondersteunend zijn 

aan datgene waar het voor ons als verzekeraar echt om gaat, namelijk de relatie 

met de makelaar en het verzekerde bedrijf.” Verhulsdonck: “Naast de efficiency-

voordelen is de toegankelijkheid tot informatie aanmerkelijk verbeterd. Je kunt 

via internet vooraf heel veel informatie vergaren. Daarnaast kun je veel sneller 

met makelaars en klanten communiceren en bijvoorbeeld via eigen extranetten 

direct alle documentatie van internationale programma’s bekijken.“ 

Oosterom wijst er ook op dat hierdoor het vastleggen en archiveren van 

klant- en andere informatie een stuk makkelijker is geworden. “Dat is zeker een 

uitkomst in het licht van onze zorgplicht, compliance en andere verplichtingen. 

Ook de komst van e-ABS heeft voordelen met zich meegebracht, vooral bij 

schade. Daar is alle correspondentie over een dossier nu op één centrale plek 

te vinden”, aldus de makelaar, die daaraan toevoegt dat de gestage groei van 

zijn bedrijf het belang van persoonlijk contact bevestigt. “Al onze nieuwe 

relaties hebben we binnengehaald door persoonlijke bezoeken aan potentiële 

klanten. In ons segment werkt koude online acquisitie nu eenmaal niet.” 

Van Nuland vindt dat de impact van de nieuwe techniek op de onderlinge 

communicatie en data uitwisselingsmogelijkheden in de zakelijke assu-

rantiemarkt tot dusver nog relatief beperkt is geweest. “Het is nu in feite beperkt 

tot e-ABS en wat extranetten. Ik had verwacht dat de ontwikkelingen sneller 

zouden zijn gegaan en ben er dan ook van overtuigd dat we nog aan het begin 

staan van verregaande ontwikkelingen op dit vlak. De manier waarop we nu 

in het particuliere segment digitaal met elkaar communiceren, zal geleidelijk 

verder opschuiven naar de MKB markt en vervolgens deels ook naar de 

coassurantiemarkt. Fysiek contact blijft, maar de frequentie wordt minder en 

blijft beperkt tot de voorkant van het traject; transacties zullen volledig digitaal 

gaan plaatsvinden zoals ook is gebeurd bij de aandelen- en optiebeurs. “

Verbetering of niet?
Desgevraagd bestempelt Lensink de hierboven aangehaalde veranderingen 

als een verbetering. “Door het intensieve e-mailverkeer met alle cc’s krijg je 

meer informatie tot je en dien je veel meer te lezen. Voordeel hiervan is dat 

je van veel meer zaken op de hoogte bent; het nadeel is echter dat er ook 

veel informatie in je mailbox zit wat er minder toe doet. De selectie van wat 

belangrijk is en wat niet, moet je elke keer weer bewust maken. Je ziet dat de 

jongere generatie veel gemakkelijker omgaat met de verwerking van al die 

informatie via verschillende media.”

Van Mullem noemt voors en tegens: “De toegankelijkheid van informatie en de 

communicatiemogelijkheden met makelaars en klanten zijn door internet en 

e-mail sterk verbeterd. Dat brengt ook het gevaar van overload met zich mee. 

Door de laagdrempeligheid en snelle communicatievorm worden vragen en 

reacties meteen verzonden en wordt ook ‘meteen’ een reactie verwacht. Daarin 

slaan sommigen soms wat door.”  Verhulsdonck reageert: “Dat mensen vandaag 

de dag eerder een antwoord verlangen, is een gegeven. Ik zie dat niet direct als 

een nadeel. Je moet er wel mee leren omgaan. Vroeger kreeg ik misschien tien 

brieven per dag; vandaag krijg je dagelijks zo’n honderd e-mails binnen die je 

moet bekijken.”

Makelaars en verzekeraars over de impact van online contact 

zonder persoonlijk 
contact géén business Jan Oosterom:  “Klanten communi- 

ceren ook steeds meer online omdat 
nu eenmaal niet alles vis-a-vis

 kan worden gedaan, maar in het 
algemeen wordt persoonlijk contact 

buitengewoon op prijs gesteld.”

E-mail, in- en extranetten en social media. Ook binnen de zakelijke verzekeringsmarkt heeft het online contact 
een enorme vlucht genomen. Tussen makelaars, verzekeraars, experts en advocaten onderling, maar ook tussen 
verzekeringsbedrijven en hun klanten. Hoewel de opkomende digitalisering enorme voordelen met zich meebrengt 
voor een snellere en meer efficiënte onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling, blijft binnen de 
coassurantiemarkt het fysieke, persoonlijke contact tussen marktspelers van doorslaggevende betekenis, vinden vijf 
marktrepresentanten. Met het oog daarop juichen zij de komst van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum toe. 
“De tijd is er rijp voor. Het centrum past perfect in het huidige tijdsbeeld van kennis delen en samenwerken en bij de 
nieuwe, meer flexibele manier van werken.”   Jan van Stigt Thans

ontMoeten & verbinden
Marc van Nuland: 

“De digitalisering in de 
verzekeringsbranche gaat 

veel te langzaam.”

Bas van Mullem: 
“We kunnen eigenlijk niet meer zonder 
de moderne communicatiemiddelen, 

maar die zijn in feite niet meer dan 
ondersteunend aan de relatie met de 

makelaar en de klant.”

Ron Verhulsdonck:  “Ik geloof in 
‘nabijheid’. Zet specialisten bij elkaar 

en er volgt een oplossing.”

http://www.vnab.nl
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 Christianne Lensink: 
“Als verzekeraar kunnen we ons 

natuurlijk onderscheiden door middel 
van onze producten en service, maar 

bovenal door onze persoonlijke 
benadering.”

“Ondanks dat we door de nieuwe tijd waarin internet 

centraal staat, geen beursvloer meer nodig hebben, 

heeft deze als symboliek voor het ontmoeten 

van branchegenoten natuurlijk wel toegevoegde 

waarde”, steekt Mike Schilperoort van wal. “Dit is 

ook de reden dat wij dit initiatief ondersteunen 

en onze opleidingen in Zuid-Holland voortaan in 

het centrum laten plaatsvinden. Bovendien zal dit 

ongetwijfeld direct een ‘boost’ aan het centrum 

geven doordat veel branchegenoten hiermee in 

korte tijd kennis maken met de locatie. Gezien ons 

volume zullen we misschien wel één van de ruimtes 

fulltime gaan bemannen.” 

Voornemen
In tien jaar tijd is Lindenhaeghe uitgegroeid tot 

een opleider met een brede basis binnen de 

financiële dienstverlening. Hoewel Lindenhaeghe 

zich nu op schadegebied vooral richt op het 

diplomagericht- en –behoudonderwijs (lees: de 

vakbekwaamheidseisen van de wetgever) bekijkt 

zij momenteel ook waar de aanvullende behoeftes 

op het schadeterrein liggen. Schilperoort: “Onder 

meer door de overname van het Financieel College, 

merk ik dat ons bedrijf daarvoor een steeds warmer 

gevoel ontwikkelt. We zijn daarom voornemens 

daar een belangrijkere rol te gaan innemen. Dat 

betekent dat we willen gaan investeren in het 

ontwikkelen van leerprogramma’s, methodieken 

en platformen binnen dit (specialistische) scha de- 

 domein.”

Uniek concept
Voor de derde maal op rij is Lindenhaeghe in 

2015 uitgeroepen tot Beste Opleider in de ca te-

gorieën financieel en juridisch. Een competitie 

waaraan opleidingsinstituten vrijblijvend kunnen 

deelnemen en waarbij de opleider met de hoogste 

score – gegeven door cursisten - wint. Volgens 

Schilperoort heeft Lindenhaeghe haar succes te 

danken aan het unieke concept dat zij hanteert. 

“Ik laat in onze organisatie alle marketing P’s heel 

belangrijk zijn. Op zich natuurlijk een open deur, 

alleen niet alle bedrijven doen dat even goed. Wij 

luisteren heel goed naar de behoeftes van onze 

klanten om daar een zo goed mogelijk assortiment 

voor aan te bieden tegen een zo aantrekkelijk 

mogelijke prijs. En op een door onze klanten 

gewenste plaats, zowel klassikaal als via zelfstudie, 

e-learning en online colleges. Ook heerst hier qua 

organisatie en cultuur een extreem gevoel voor 

perfectie.”

Internet en leren
Een ander bijkomstig voordeel dat Schilperoort 

noemt, is dat Lindenhaeghe een relatief jong 

bedrijf is. “Zowel qua denken, handelen en ICT zijn 

we state-of-the-art en ambitieus.” Omdat internet 

en leren een steeds belangrijkere combinatie 

wordt, heeft Lindenhaeghe een aandeel in het 

web development bedrijf Dolphiq genomen dat 

eveneens in het Lindenhaeghe-huis in Bilthoven 

zetelt. Een huis waarin de backoffice en opleidingen- 

en examenlokalen zijn geïntegreerd en van waaruit 

in totaal zo’n 120 medewerkers opereren. De 

participatie in Dolphiq stelt Lindenhaeghe in staat 

om snel iets te kunnen ontwikkelen op het moment 

dat daar behoefte aan is. Ook zegt de algemeen 

directeur voortdurend proactief op zoek te gaan 

naar nieuwe uitdagingen om de organisatie naar 

een hoger niveau te tillen. Zo is Lindenhaeghe ISO 

9001-gecertificeerd en heeft ze er bewust voor 

gekozen een MVO-organisatie te worden. Om 

talenten te binden en te vinden, wil ze een ‘great 

place to work’ organisatie worden.

Fascinerende ontwikkelingen
Schilperoort vindt de komst van het VNAB kennis- 

en ontmoetingscentrum een goede zet, omdat 

contactbehoeftes niet meer weg te denken zijn. 

“Mensen willen met elkaar in contact zijn en met 

vakgenoten over praktijkcases discussiëren.”

Daarentegen vindt Schilperoort nieuwe (leer-)

ontwikkelingen, zoals ‘gaming’ en ‘social learning’ 

(leren via sociale media) fascinerend en volgt hij 

die nauwlettend. “Je ziet dat wanneer het geleerde 

direct in de praktijk wordt toegepast, de borging 

daarvan heel groot is. Het intensieve gebruik van 

Google en YouTube zijn daar goede voorbeelden 

van. Over deze fascinerende ontwikkelingen den-

ken we na. En natuurlijk bekijken we hoe we deze 

in de toekomst in het leren kunnen integreren.” <

Wat maakt het VNaB keNNis- eN 
oNtmoetiNgsceNtrum tot eeN succes?

Mike Schilperoort (directeur Lindenhaeghe) is 

ervan overtuigd dat de positieve energie die 

het centrum uitstraalt, veel gaat brengen. “Ik 

zie het centrum als het begin van een moderne, 

nieuwe traditie die het zakelijk schadedomein 

een positieve vibe zal geven.” 

lindenhaeghe grootgebruiker 
van het vnab kennis- en 
ontMoetingscentruM
Als opleidings- en exameninstituut leidt Lindenhaeghe jaarlijks 700.000 
financiële professionals op, verspreid over 20 externe locaties. Met de 
komst van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum heeft Lindenhaeghe 
besloten de activiteiten in de regio Zuid-Holland voortaan in het centrum te 
concentreren. Als belangrijkste reden hiervoor noemt Lindenhaeghe-directeur 
Mike Schilperoort de binding die het centrum met de branche heeft. “Deze is 
veel mooier dan de anonieme plekken waar we nu zitten.”    Irene Okkerman

“We willen gaan 
investeren in het 
(specialistische) 
schadedomein”

Mike Schilperoort in de eigen studio waarin in 
toenemende mate leervideo’s worden opgenomen. 

kennis

Van Mullem zegt daarnaast het verdwijnen van de beursvloer nog altijd een 

slechte zaak te vinden. “Het is nog steeds de ideale plek om in betrekkelijk korte 

tijd veel mensen zakelijk te spreken: klant, makelaar en verzekeraar. Dat leidt eerder 

tot goede verzekeringsoplossingen.” Om dezelfde reden zegt ook Oosterom het 

sluiten van de beursvloeren te betreuren. “Echter moet niet vergeten worden dat 

de beurs geleidelijk van vijf dagen naar twee of drie middagen werd teruggebracht, 

dat er veel kritiek was op het lage beursbezoek en dat er steeds meer zaken buiten 

de beurs om werden gedaan”, aldus de makelaar.

Verschil per klantensegment
Van Nuland vindt dat de digitalisering in de verzekeringsbranche veel 

te langzaam gaat. “Er wordt in het algemeen onvoldoende geïnvesteerd 

in digitalisering en verdere efficiency van de onderlinge informatie-

uitwisseling. Hierbij doel ik vooral op de voorkant van het proces, want ook 

in de coassurantiemarkt moeten we in de (administratieve) uitvoering meer 

gebruik maken van de elektronische hulpmiddelen die er zijn.” De Aon-

topman benadrukt dat er qua klantbenadering wel een verschil is tussen het 

particuliere segment, waar bij zijn bedrijf 90% van de transacties al digitaal 

wordt afgewikkeld, en de coassurantiemarkt waar meer persoonlijk contact 

wordt verlangd. “Het MKB-segment zit daar een beetje tussenin.” 

Volgens collega-makelaar Oosterom wil de klant vooral aandacht en dat je er 

voor hem bent als hij dat nodig acht, dus ook – of beter gezegd – vooral ook 

buiten kantooruren. “Zeker bij schade, maar ook bij andere vragen die er spelen. 

Je moet ervoor waken te generaliseren. Natuurlijk communiceren klanten ook 

steeds meer online omdat nu eenmaal niet alles vis-a-vis kan worden gedaan, 

maar in het algemeen wordt persoonlijk contact buitengewoon op prijs gesteld.”

Ontmoeten en verbinden 
Het thema van deze VNAB Visie luidt: ‘Ontmoeten en verbinden’. “Dat thema 

gaat als geen ander op voor de coassurantiemarkt, waarin klant, makelaar en 

verzekeraar(s) samen naar adequate oplossingen zoeken”, reageert Van Nuland. 

“Voor de hiervoor noodzakelijke creativiteit en innovatie is – aan de voorkant 

van het proces – fysiek contact tussen die partijen onontbeerlijk.” Hij krijgt bijval 

van Verhulsdonck: ”Juist in de coassurantiemarkt waarin meerdere partijen bij 

het afdekken van een risico betrokken zijn, zijn die zaken essentieel. Overigens 

geldt intern hetzelfde. Bij een internationaal concern als Chubb moet je vaak 

samenwerken met een buitenlandse collega en ook daarvoor geldt dat je beter 

samenwerkt als je elkaar een of meerdere keren persoonlijk hebt gesproken.”

Chubb’s country president zegt daarnaast te geloven in ‘nabijheid’. “Zet 

specialisten bij elkaar en er volgt een oplossing. In Rotterdam zaten we eerst 

alleen in ons pand en later kwam daar een herverzekeringsmakelaar bij 

waarmee we tot dan toe niet samenwerkten. Omdat je elkaar in het gebouw 

af en toe tegenkomt, kom je makkelijker met elkaar in gesprek over je werk en 

over mogelijke oplossingen voor vraagstukken waarmee je zit. Na enkele jaren 

hebben we een aanzienlijke portefeuille met deze herverzekeringsmakelaar 

opgebouwd.” 

Lensink vult aan: “Als verzekeraar kunnen we ons natuurlijk onderscheiden 

door middel van onze producten en service, maar bovenal ook door onze 

persoonlijke benadering. Dat er bij ons een aparte afdeling belast is met het 

onderhouden van contacten met makelaars en klanten, geeft aan hoeveel 

waarde wij als Zurich hieraan hechten. Bij ons is in feite alles wat we doen 

gebaseerd op het onderhouden van de relatie met hen.” Ook Oosterom is 

uitgesproken over het thema: “Ons vak is people’s business. Daarvoor is elkaar 

kennen en vertrouwen essentieel. Zonder dat, kun je geen business doen. Niet 

voor niets zie je steeds vaker dat verzekeraars samen met ons meegaan naar 

de klant. Een positieve ontwikkeling. Het komt zowel het verzekeringsaanbod 

als de schaderegeling ten goede als een verzekeraar een keer het betreffende 

bedrijf heeft gezien.”

 

Het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
De vijf zijn allen enthousiast over het VNAB-kennis- en ontmoetingscentrum. 

Het biedt volgens de beide makelaars de markt een vaste ontmoetingsplek 

waar je branchegenoten kunt treffen en bijeenkomsten kunt organiseren. ”Ik 

hoop dat door het centrum de creativiteit en innovatie in ons segment een 

boost zal krijgen, want daarin schieten we soms wat tekort”, stelt Van Nuland. 

Ook van Mullem spreekt van ‘een uitstekend initiatief’. “Persoonlijk zal ik er 

zeker geregeld gaan werken.” Lensink: “Ik vind het vooral goed dat er voor een 

kennis- en ontmoetingscentrum is gekozen en niet voor een opzet zoals bij de 

oude beurs waar ook on te spot direct deals werden beklonken. Dat laatste kan 

ook niet meer in deze tijd van guidelines, compliance en waar de afdeling legal 

nog eens kritisch naar het conceptcontract moet kijken.”

Dat er binnen de markt grote behoefte is aan het ontmoeten van branche-

genoten bewijzen volgens Verhulsdonck de hoge opkomsten bij de VNAB 

Nieuwjaarsreceptie en andere marktbijeenkomsten. “Het initiatief wordt dan 

ook breed gedragen in de markt. Ik heb nog geen enkele negatieve reactie 

gehoord op de komst van het centrum. Ik denk ook dat de tijd er nu rijp voor 

is. Het centrum past perfect in het huidige tijdsbeeld van kennis delen en 

samenwerken en sluit ook goed aan bij de nieuwe, meer flexibele manier van 

werken. Ik heb er dan ook goede hoop op dat het gaat werken.”  <

 

Wat maakt het VNaB keNNis- eN 
oNtmoetiNgsceNtrum tot eeN succes?

Bas van Mullem: “Alles valt of staat met het gebruik ervan. Als iedereen er 

geregeld zijn gezicht laat zien en vergaderingen en andere bijeenkomsten 

organiseert, dan gaat daarvan een aanzuigende werking uit op het bezoek. 

Maar laat iedereen het afweten, dan is het centrum gedoemd te mislukken.” 

http://www.vnab.nl
http://www.vnab.nl
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regiobank 
zoekt 
het dichtbij

Daar waar veel banken ervoor 
kiezen om vestigingen te sluiten, 
blijft RegioBank juist actief in 
de regio. Als ‘bank in de buurt’ 
bekommert RegioBank zich om lokale 
(leefbaarheids-)vraagstukken. Niet 
vanuit de gedachte deze als bank 
alleen te kunnen oplossen, maar door 
onderwerpen bespreekbaar te maken 
en mensen met elkaar in contact 
te brengen. Volgens directeur Ton 
Nijenhuis (51) is het daarbij belangrijk 
om de verbinding te zoeken. “Tussen 
verschillende partijen, tussen jong en 
oud, maar ook tussen het offline en 
online kanaal.”  Irene Okkerman

Bekijk je het LinkedIn-profiel van Ton Nijenhuis dan is in één oogopslag 

duidelijk waar hij voor staat. ‘Mens- en resultaatgerichtheid’ zijn voor hem 

twee belangrijke drijfveren. De belangen en positie van mensen en groepen 

vindt hij belangrijk. Daar waar dat mogelijk is, probeert hij groepen samen te 

brengen. Zijn overtuiging is dat het voor het welzijn van de mens cruciaal is 

om als groep bij en met elkaar te zijn. Om met elkaar te lachen en te huilen. 

“Dat maakt het leven, het werk en ons vak mooi. Immers, juist als het spannend 

wordt, als emotie een rol gaat spelen, heb je behoefte aan contact. Dan wil je 

iemand in de ogen kunnen kijken. RegioBank is betrokken bij deze gesprekken 

en adviseert. Klanten willen geholpen worden en iemand spreken die ze 

vertrouwen. Dat is wat we doen en wat we bieden. Dat is het concept van de 

RegioBank.” 

Fijnmazig adviseursnetwerk
RegioBank heeft met ca. 540 zelfstandige (veelal assurantie-)adviseurs, een 

fijnmazig netwerk. Het tot het SNS Bank N.V. behorende merk heeft er bewust 

voor gekozen om inwoners dichtbij huis in staat te stellen bankzaken te 

regelen. Ook loopt er een pilot om dichtbij geld te pinnen. RegioBank richt zich 

vooral op de particuliere en klein zakelijke klant. Het advies begint altijd op het 

kantoor van de zelfstandig adviseur, maar klanten kunnen ook online bankieren 

of via de mobiele app. Meer dan in het verleden profileert de RegioBank zich als 

‘de bank in de buurt’. Nijenhuis: “Juist doordat wij zien en merken dat mensen 

behoefte hebben aan persoonlijk contact en advies trekken we het land in. 

Een hypotheek bijvoorbeeld, is een ingewikkeld product. Het is prettig als een 

vertrouwd en bekend iemand je daarbij helpt of bevestiging geeft. Datzelfde 

geldt voor sparen en betalen. Mensen hebben vragen en vaak een zetje nodig. 

Niet alleen ouderen, maar juist ook jongeren.” 

Groei van het aantal adviseurs is voor RegioBank geen doel op zich. Wat zij 

nastreeft, is landelijke dekking in de regio. Het gaat erom dat de bank dicht in 

de buurt van de mensen is met voldoende kwaliteit. Nijenhuis ziet dat er best 

nog wel witte vlekken zijn. “Plekken waarvan we denken daar zou een kantoor 

van RegioBank niet misstaan, maar op zich is de huidige spreiding best goed. 

En we blijven letten op de kwaliteit.”

Succesfactoren
Wat het RegioBank-concept tot een succes maakt, heeft volgens Nijenhuis alles 

te maken met het geloof in de keuze die is gemaakt. “Het gaat echt om de 

overtuiging die erachter zit. Drie jaar geleden hebben we ons gedachtegoed 

in een manifest vastgelegd. We zeggen dat we iets doen, dus dan doen we het 

ook. We zijn ‘de bank in de buurt’ wat betekent dat we ons druk maken om 

problematieken die daar spelen. We kunnen bepaalde bewegingen, zoals het 

verdwijnen van winkels, niet veranderen maar we kunnen het wel bespreekbaar 

maken. Onze zelfstandige adviseurs reiken we daarvoor hulpmiddelen en 

‘formats’ aan waarmee ze bijvoorbeeld leefbaarheidsbijeenkomsten kunnen 

organiseren. De adviseur laat daarmee zien dat hij zich bekommert om de 

leefbaarheid van de regio waarin hij zelf woont en werkt. Ik denk dat daar wel 

kracht vanuit gaat.”

Ook meent Nijenhuis dat als je het geloof van je gedachtegoed continu blijft 

uitdragen en laat zien dat het werkt, dat op een gegeven moment zijn vruchten 

afwerpt. “Steeds meer mensen kennen ons. Onze klanten zijn tevreden over onze 

dienstverlening. En onze zelfstandig adviseurs zijn tevreden over het concept 

en de dienstverlening die wij bieden. Het grootste succes is misschien wel het 

gestage tempo waarin we ons ontwikkelen. De RegioBank stelt het (assurantie-)

intermediair in staat de klant een totaalpakket te adviseren en voor de klant is 

het tegelijkertijd prettig dat hij alles letterlijk onder één dak heeft.” 

Jong en oud
Een leefbaarheidsthema waar Nijenhuis zich zowel persoonlijk als zakelijk 

voor inzet, is de positie van ouderen. Volgens hem moeten ouderen in het 

maatschappelijke speelveld nadrukkelijk een plaats hebben. “Ouderen 

hebben de ervaring en jongeren hebben de energie en nieuwe kennis. Om die 

twee met elkaar te verbinden, is toch prachtig. Voor beide partijen. Daarom 

ondersteunen we onder meer de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Dit is een 

stichting waarbij studenten ouderen over een onderwerp naar keuze bijpraten. 

Een goed initiatief omdat ik ervan overtuigd ben dat ze beiden wat van elkaar 

kunnen leren. Bovendien maakt dit de maatschappij een stukje leuker.” 

Modern
Belangrijk voor de toekomst is volgens Nijenhuis dat RegioBank modern blijft. 

Nijenhuis is negen jaar directeur geweest bij Proteq Verzekeringen, een volledig 

online verzekeraar. RegioBank maakt daarentegen zowel gebruik van het 

offline als online kanaal. “De adviseurs hebben het persoonlijke contact, maar 

aangezien velen zich eerst via internet oriënteren, moet je ook daar aanwezig 

zijn. Daarvoor hebben we een website ontwikkeld, waar ons regionale karakter 

nadrukkelijk tot uiting komt. Het is vooral deze combinatie die het concept van 

RegioBank zo sterk maakt.”  <

Ton Nijenhuis: “Juist doordat wij zien en merken dat mensen behoefte 
hebben aan persoonlijk contact en advies trekken we het land in.”

 “Ons succes heeft alles te maken 
met het geloof in de keuze die we 

hebben gemaakt”

“ViNd eeN goede BalaNs Bij het ‘NieuWe WerkeN’!’” 
Het ’nieuwe werken’ is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever 

werken met nieuwe manieren van leidinggeven en eigen verantwoordelijkheid.

Als voorloper heeft SNS Bank N.V. het ‘nieuwe werken’ een jaar of tien geleden geïntroduceerd. Volgens 

Ton Nijenhuis (directeur RegioBank) is de grootste uitdaging van het ‘nieuwe werken’ het vinden van 

een goede balans. “Natuurlijk leent de ene functie zich beter voor het ‘nieuwe werken’ dan de andere, 

maar in z’n algemeenheid biedt dit veel flexibiliteit en faciliteiten. De valkuil kan echter zijn om te veel 

of te weinig te werken waarbij het eerste vaker voorkomt.” 

Nijenhuis benadrukt dat bij deze werkwijze blijvend aandacht aan de sociale functie van een bedrijf 

moet worden besteed. “Vaak wordt de cultuur van een onderneming gemaakt bij het koffiezetapparaat 

en als dat apparaat door het flexibele werk als het ware op verschillende plekken staat, dan moet je 

daarin apart investeren. Daarom werken we bijvoorbeeld met dag- en weekstarten. Aan het begin van 

de dag en de week is er een gezamenlijk moment waarop iedereen zowel digitaal of fysiek aanwezig 

moet zijn. Op deze manier blijf je toch in verbinding met elkaar.”

VoordeBuurt.Nl
Met als motto ‘een leefbare buurt maak je samen’ heeft RegioBank 

VoordeBuurt.nl in het leven geroepen. Deze website ondersteunt inwoners 

bij het beter maken van hun buurt, dorp of wijk. Daarbij wordt iedereen 

uitgenodigd goede ideeën en praktische oplossingen met elkaar te delen.

http://www.vnab.nl
http://www.vnab.nl


15www.vnab.nl14 www.vnab.nl

Het thema van deze VNAB Visie is: ‘Ontmoeten en verbinden’. 
Hoe kijkt de NARIM hier tegen aan?
Annemarie Schouw: “Net als bij de VNAB staat dit thema bij de NARIM centraal 

in onze dienstverlening aan de leden. Wij willen de leden een platform bieden 

waar zij zich verder professioneel kunnen ontwikkelen op hun vakgebied. 

Daartoe organiseren wij tal van bijeenkomsten. Zoals de ALV (2x per jaar met vaak 

een gastspreker over een actueel onderwerp), het NARIM congres waar men de 

businesspartners uit de verzekeringsbranche kan ontmoeten en de sessies van 

de vijf vakgroepen: aansprakelijkheid, bouw, risicomanagement, captives en 

ladies@risk. Daarnaast hebben wij onze informatieve communicatiemiddelen 

zoals de nieuwsbrief en het NARIM magazine.”

Waarom heeft VNAB initiatief genomen tot het VNAB kennis-
en ontmoetingscentrum? 
Michel Schaft: “De kracht van onze markt is gelegen in het samenspel tussen 

klant, makelaar en verzekeraar(s). Door het wegvallen van de fysieke beurzen is 

er een leegte ontstaan. Er is bij coassurantie professionals een grote behoefte 

aan een centrale plek om branchegenoten te kunnen ontmoeten, hun 

netwerk te kunnen onderhouden en nieuwe contacten te leggen. Voor young 

professionals geldt dat zelfs in versterkte mate.’ 

Wanneer ben je tevreden?
Michel Schaft: “Wanneer het centrum gebruikt wordt voor datgene waar 

het voor bedoeld is. Persoonlijk zou het mij tot tevredenheid stemmen 

wanneer er gemiddeld zo’n 50 tot 100 bezoekers per dag komen, inclusief 

de opleidingsbijeenkomsten. Ik denk zeker dat dit haalbaar is. Alleen al 

Lindenhaeghe zorgt dit jaar voor een toestroom van duizenden cursisten en 

examinandi. Ook de Erasmus Universiteit heeft toegezegd haar maritieme 

opleiding in het centrum te geven en de eerste marktpartijen hebben 

inmiddels diverse seminars en vergaderingen georganiseerd.”

 

Wat vind je zelf van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum? 
Annemarie Schouw: “Het ziet er prachtig uit en hoop dat het op grote 

schaal gebruikt gaat worden. Als NARIM voorzitter, maar ook als manager 

Risk & Insurance (bij Tata Steel) weet ik hoe belangrijk het is om geregeld 

branchegenoten en businesspartners te ontmoeten. Waar ik vooral benieuwd 

naar ben, is wat het voordeel van het centrum voor de NARIM en onze leden 

kan zijn.”

Wat is het concrete voordeel van het centrum voor NARIM 
leden?
Michel Schaft: “Doel van het centrum is drieledig: ontmoeten, verbinden 

en kennisoverdracht. Daartoe worden in het centrum flexwerkplekken, 

vergader- en opleidingsfaciliteiten aangeboden en de mogelijkheid klant- 

en marktevenementen te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit de 

onderlinge contactfrequentie verhoogd, de samenwerking intensiveert en 

uiteindelijk leidt tot betere oplossingen voor de klant. Kortom, het centrum 

kan de markt dichter bij de klant brengen en de klant dichter bij de markt.”

Hoe kijken de NARIM en haar leden aan tegen de zakelijke 
verzekeringsmarkt in ons land?
Annemarie Schouw: “Dat is lastig aan te geven. Van de Tata Steel portefeuille 

wordt ongeveer een vijfde op de Nederlandse markt gesloten maar voor andere 

leden zal die verhouding anders liggen. In het algemeen kan ik wel zeggen 

dat de Nederlandse verzekeringsmarkt als een risico an sich wordt gezien, 

waarover we ons best enige zorgen maken. Enerzijds vanwege de ontwikkeling 

in inkomsten en resultaten en de toenemende financiële verplichtingen 

(Solvency II, compliance), waardoor de verdienmodellen veranderen. 

Anderzijds door de toenemende consolidaties bij verzekeraars, waardoor er 

voor bedrijven minder te kiezen valt. Blijven de risico’s wel verzekerbaar of 

moeten we naar alternatieven uitkijken? Daarover buigen we ons geregeld, 

zowel binnen het NARIM bestuur als binnen onze eigen bedrijven. Wat onze 

leden daarnaast bezighoudt, is adequate oplossingen voor het beheersen van 

zowel cyberrisco’s als die van non physical BI, bedrijfsonderbreking door niet 

fysieke, immateriële schadeoorzaken.”

“Voor de samenwerking met de zakelijke verzekeringsmarkt zijn er een 

aantal verbeterpunten zoals meer transparantie, zowel voor de kosten als de 

leesbaarheid van de polis, en duidelijkheid over wat wel en niet is gedekt. Er 

wordt nog veel met oude (beurs)polisteksten gewerkt. Daarnaast zouden wij 

het toejuichen wanneer er uniforme (beurs)polisvoorwaarden zouden komen 

voor nieuwe risico’s als drones, 3D-printers, etc.”

 

Welke meerwaarde kan de VNAB hierbij aan NARIM (leden) 
bieden?
Michel Schaft: “De VNAB leden dienen alert te blijven op de behoefte van 

de klant. Een open deur... maar toch! De klant, en dus ook de NARIM leden, 

heeft altijd behoefte aan een markt die meedenkt en bereid is om buiten de 

gebaande paden te werken. Capaciteit is, vooral voor de NARIM leden een 

terugkerend vraagstuk, waardoor velen voor een groot aantal programma’s 

vaak naar Londen moeten. Of nóg verder. Het zou toch fantastisch zijn als wij 

op de Nederlandse markt meer hulp kunnen bieden met meer capaciteit en 

producten die beter aansluiten op de behoefte van de klant.” 

“Binnen het VNAB bestuur én professioneel bureau, buigen we ons natuurlijk 

ook geregeld over de toekomst. Hoe gaat de markt zich ontwikkelen en 

welke acties vraagt dat van de makelaars- en verzekeraarsleden om ook 

op termijn bedrijven goed te kunnen ondersteunen bij het beheersen en 

afdekken van risico’s. Een gezamenlijke enquête naar wat de leden van beide 

brancheorganisaties van elkaar verlangen en verwachten lijkt mij daarom 

buitengewoon nuttig. Vooral ook omdat ik zo nu en dan het idee heb dat 

verzekeraars en makelaars hetzelfde beeld hebben van hun meerwaarde voor 

NARIM leden als dat dit andersom het geval is.”

Wat zou je de Nederlandse verzekeringssector willen 
meegeven?
Annemarie Schouw: “Stap af van het silo-denken en te productgericht handelen. 

Als bedrijven hebben wij juist behoefte aan gecombineerde polisdekkingen en 

samenwerking tussen makelaars, verzekeraars én klanten.” <

Annemarie Schouw: “Stap af van het silo-denken en te productgericht 
handelen. Als bedrijven hebben wij juist behoefte aan gecombineerde 
polisdekkingen en samenwerking tussen makelaars, verzekeraars én klanten.” 

Michel Schaft: “Het nieuwe centrum kan de markt dichter bij de 
klant brengen en de klant dichter bij de markt.”

Een bijzonder moment op de 9e maart van dit jaar. VNAB voorzitter Michel Schaft ontving zijn NARIM 
collega Annemarie Schouw voor de eerste keer in het gloednieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 
in Rotterdam. Wat het tafereel nog specialer maakte is dat de beide branchevoorzitters elkaar interviewden 
over het thema ‘ontmoeten en verbinden’ en over de samenwerking tussen de VNAB en de NARIM. Het 
gesprek leidt direct tot een tweetal concrete afspraken. Een gezamenlijk onderzoek naar wat de leden van 
beide brancheorganisaties van elkaar verwachten en verlangen en NARIM leden krijgen toegang tot het 
centrum om bijvoorbeeld te flexwerken of te vergaderen.   Jan van Stigt Thans

Voorzitters Annemarie Schouw (NARIM) en 

Michel Schaft (VNAB) interviewen elkaar

zoeken naar nog 
Meer verbinding

http://www.vnab.nl
http://www.vnab.nl
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Catering
In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum biedt Albron u het cateringconcept Bakery Café, een 

kwalitatief hoogwaardige horecavoorziening. De producten worden voor een groot deel ter plekke 

vers en in het zicht van de bezoekers bereid. De cateringbalie is de gehele dag (08.00 – 18.00 uur) open 

met een aantrekkelijk aanbod van koffie (barista aanwezig), zoete en hartige bakery producten, lunch, 

middagsnacks en een borrelarrangement. Uitgangspunt hierbij is een lekker en gezond assortiment. Een 

deel van het assortiment kan ook worden meegenomen op weg naar de volgende afspraak zoals broodjes, 

sappen en smoothies.

Parkeren
Bezoekers van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum kunnen tegen gereduceerd tarief (€1,09 per uur) 

parkeren in de volgende parkeergarages:

-Parkeergarage De Boompjes

Navigatie: Terwenakker 18 (gelegen direct achter het pand)

Parkeerplaatsen: 623

-Parkeergarage Erasmusbrug

Navigatie: Gedempte Zalmhaven (aan het Willemsplein, 7 min. loopafstand)

Parkeerplaatsen: 327

Parkeerkaarten kunnen via een stempelautomaat, die op de cateringbalie staat, 

worden afgewaardeerd tot het gereduceerde parkeertarief van €1,09 per uur. <

In de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam bevindt zich het VNAB kennis- en 
ontmoetingscentrum. Leden en geassocieerde deelnemers van de VNAB kunnen hier gebruik maken van alle faciliteiten 
die het centrum te bieden heeft zoals diverse vergaderruimtes, flexibele eventvloer met ondersteuning van de modernste 
audiovisuele middelen, parkeerplaatsen, uitstekende koffie en uitgebreide lunch- en cateringmogelijkheden. 

Geschiedenis van het pand
In het jaar 1865 werd aan de westkant van de Leuvehaven een zgn. bijbank van De Nederlandsche Bank (DNB) geopend. Dit bijkantoor verhuisde 40 jaar later 

(1905) naar Boompjes nummer 72, maar werd gedurende de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog voor een groot deel verwoest. Enkele jaren na de 

oorlog werd gestart met de herbouw, dit maal op de huidige locatie (Boompjes 250) waar een tijdens de oorlog verwoeste synagoge uit 1725 had gestaan.

In 1991 werd het bijkantoor aangewezen als gemeentelijk monument; de DNB verliet het pand in 2000. Na het verdwijnen van de bankfunctie zijn er diverse 

plannen ontwikkeld die uiteindelijk geen doorgang hebben gevonden, waardoor het pand sinds 2000 heeft leeggestaan. Zo is er sprake geweest van nieuwbouw 

achter en boven het pand in de vorm van woningen en kantoorruimte en heeft zowel Leopold Hotel Groups als het Van der Valk concern interesse getoond. 

De monumentale hoofdentree met grote mozaïeken van kunstenaar Louis van Rooden symboliseert het oude en nieuwe Rotterdam. Aan de buitenzijde van 

het gebouw waren de kopse kanten van het dak versierd met imposante sculpturen van beeldhouwer W.A. Verbon. De oostzijde (tijdens de leegstand gestolen) 

stond symbool voor de welvaart van het land en de westzijde, die zwaar beschadigd is geraakt,

ZAlEN    CAPACitEit

Waal    6 personen

Rotte    10 personen

Amstel    10 personen

IJssel    16 personen

Merwede (tevens examenlokaal) 20 personen

Rijn    20 personen

Schelde (tevens leslokaal)  26 personen (38 personen in college-opstelling)

Maas    150 personen (theateropstelling)

Alle zalen  zijn voorzien van flipover, flatscreen, Wi-Fi en onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en lekkernijen. 

Verhuur ’s avonds en op zaterdag is op aanvraag mogelijk.

Prijsniveaus
Iedere ruimte kent een drietal prijsniveaus, te weten:

1. Extra gereduceerd tarief founding partners

 Voor leden en marktpartijen die een financiële garantie geven voor het (deels) organiseren van 

 hun externe bijeenkomsten in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.

2. Gereduceerd tarief leden

 Voor makelaarsleden, verzekeraarsleden en geassocieerd deelnemers van de VNAB

3. Regulier tarief niet-leden

 Voor aan de zakelijke verzekeringsmarkt gerelateerde partijen die geen lid zijn van de VNAB

Meer informatie over de zalen en tarieven? Raadpleeg de verhuurgids via www.www.vnab.nl/centrum

alles over het vnab kennis- 
en ontMoetingscentruM

Vragen of meer informatie?

Receptie VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Ingrid & Andrea

receptie@vnab.nl 

Het middelpunt 
van de zakelijke 

verzekeringsmarkt 
waar professionals 

elkaar in een nieuwe 
tijdsgeest ontmoeten, 

samenwerken en 
kennis delen

vnab kennis- en ontMoetingscentruM

http://www.www.vnab.nl/centrum
mailto:receptie@vnab.nl
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Young professionals vergelijken coassurantiemarkt met de TROS

“wij zijn net de grootste 
faMilie van nederland” 
Zoals de naam al doet vermoeden, is er in de coassurantiemarkt sprake van echte samenwerking. Gelet op de almaar 
hoger wordende pensioengerechtigde leeftijd en de trend van verdergaande consolidatie moet iedereen het langer 
met elkaar uithouden en kan iedereen zomaar collega’s van elkaar worden. Netwerkbijeenkomsten en verbindende 
initiatieven zijn daarom belangrijker dan ooit, stellen een aantal gedreven young professionals. “De bijdrage hieraan 
van organisaties als Young InSurance, Cobra1998 en VNAB is heel wezenlijk.”  Irene Okkerman

 V.l.n.r.: Dennis Polak, Jurgen Struiksma, Bernadette Bode, Eelco Wester <en evt Irene Okkerman>.

Zonder kennis geen markt. 
Maar ook: kennis opdoen mag leuk zijn!
De VNAB wil – getuige haar strategisch voorstel VNAB@2018, dat bij de ALV van 16 juni 2014 is uitgereikt – een belangrijke 

rol innemen op het gebied van kennis en kennisborging. “Zonder kennis geen markt”. Zo’n statement doet de hoogleraar 

Verzekeringsrecht goed en toen ik medio 2015 met de toenmalige directeur, Michel Schaft, sprak over de voor het 

Verzekeringsrecht zo belangrijke pijler Kennis en kennisborging, kwamen wij al snel tot de conclusie dat we elkaar konden 

versterken. Vanaf september van dat jaar ben ik als Adviseur Kennis & kennisborging aan de VNAB verbonden. Voor mij is 

de insteek een heldere: zonder kennis geen markt, maar ook: kennis opdoen mag leuk zijn. En als je zo’n fraai kennis- en 

ontmoetingscentrum creëert, kan je kennis opdoen weer eenvoudig combineren met die andere zo belangrijke pijler: 

Ontmoeten & verbinden. 

Mijn insteek ziet dan ook op het samenbrengen van de beide pijlers en vanaf 14 maart van dit jaar vindt er om de week een 

Lunch & Learn @VNAB plaats en wordt op de derde donderdag van de maand een zogenoemd VNAB Kenniscafé georganiseerd. 

Vanuit een pool van goed ingevoerde sprekers vindt kennisoverdracht plaats in een stimulerende (leer)omgeving. Herstel van 

het oude beursgevoel door elkaar weer te zien, goeie informatie op te nemen en eenvoudig van gedachten te kunnen wisselen. 

Bij het in kaart brengen van wat er binnen de branche leeft en speelt, heb ik me wel zeer verbaasd over hoe er aan de advieskant 

van mijn eigen rechtsgebied omgegaan wordt met (de eisen rondom) toetsing en hertoetsing van kennis. Het om de drie jaar 

opnieuw doen van een eerder behaald examen is in mijn wereld nogal ongewoon. De accountant of de advocaat die bij mij 

aan de universiteit of bij (erkende) instellingen zijn cursussen doet, hoeft toch ook niet om de drie jaar opnieuw een bar exam 

af te leggen. Dus waarom in deze hoek wel? Ik zou menen dat dat niet nodig is en daar staat mijn (ambitieuze) stip op de 

kennishorizon. Want hoe mooi zou het zijn als we naast deze kennis- en ontmoetingsbijeenkomsten in het centrum ook een 

gezamenlijke tool zouden kunnen beheren? Een tool die je helpt permanent actueel te blijven. Een vakbekwaamheidstool, 

die daarbij (desgewenst) kennis toetst, maar die vooral ook registreert. Registratie van de eigen in-company activiteiten; 

van de gevolgde branche-opleidingen; van de gevolgde Leergang Coassurantie; van de VNAB events en van al het andere 

dat aantoonbaar bijdraagt aan de beroepsuitoefening. Registratie door een erkende tool – en daarmee kom ik terug op die 

uiteindelijke stip aan de opleidingshorizon – kan op individuele basis laten zien dat de benodigde competenties al verkregen 

zijn en, zo voeg ik daar ambitieus aan toe, dat de driejaarlijkse PE-toets niet eens nodig is. 

Ik gebruik de term ambitieus al twee keer en dat is niet voor niets. De plannen zijn ambitieus, maar niet onrealiseerbaar. Wel is 

het aan ons als branche om eerst te laten zien dat we kennis even belangrijk vinden als het College Deskundigheid Financiële 

Dienstverlening (CDFD) en de toezichthouder. En daarvoor is de start van de Lunch & Learns en die van de Kenniscafés een 

belangrijke. De inschrijving voor makelaars- en verzekeraarsleden is inmiddels begonnen en de sprekers staan klaar. We starten 

met een tweetal branche-overschrijdende onderwerpen, waarna ieder der branches aan de beurt komt. Meld u aan als u dat nog 

niet gedaan heeft en hopelijk zien wij elkaar vanaf 14 maart met een broodje of bij de borrel. Want kennis opdoen mag leuk zijn.

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde • Hoogleraar Verzekeringsrecht & Adviseur Kennis en Kennisborging bij VNAB

“Ik gebruik de term ambitieus 
al twee keer en dat is niet voor niets” 

coluMn ontMoeten & verbinden

http://www.vnab.nl
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Het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum is nog maar net operationeel 

als de young professionals plaatsnemen op de hagelnieuwe coupébanken. De 

latte macchiato en espresso, gemaakt door een echte barista, laten zich goed 

smaken. 

Aan tafel zitten drie afgevaardigden uit het Young InSurance bestuur. Voorzitter 

Eelco Wester, Bernadette Bode - voorzitter van de commissie Match InSurance 

- en Jurgen Struiksma. Namens Cobra (Coassurantie Brand) is secretaris Dennis 

Polak aanwezig. Beide organisaties hebben veel gemeen. Young InSurance 

(YI) is net als Cobra een netwerkvereniging van en voor jonge, enthousiaste 

professionals tot en met 35 jaar. YI telt ongeveer 1.800 LinkedIn leden en Cobra 

zo’n 125. Voor leden van Cobra geldt daarbij dat ze werkzaam zijn in of gelieerd 

moeten zijn aan de brandsector. 

De activiteiten laten zich eveneens goed vergelijken. Er worden tal van 

bijeenkomsten, borrels en (sportieve) activiteiten gehouden met als hoogtepunt 

een trip naar het buitenland. YI werkt daarbij nauw samen met tal van trouwe 

businesspartners als verzekeraars, makelaars, advocaten en experts. Cobra 

leden komen maandelijks bijeen op de derde donderdag van de maand in 

zowel Rotterdam (Restaurant de Schone Lei) als Amsterdam (Restaurant Loetje 

aan de Amstel). Onder het grote publiek van de coassurantiemarkt is Cobra 

vooral bekend van de ‘award’ die zij eens in de 2,5 jaar als aanmoedigingsprijs 

voor aanstormend talent uitreikt. 

Oude eiken en jonge blaadjes 
Match InSurance is een goed voorbeeld van een succesvol initiatief binnen YI. 

Dankzij de toegewijde inzet van de commissieleden zijn naar aanleiding van 

een oproep via LinkedIn maar liefst 21 koppels geselecteerd. En onder koppels 

verstaat de commissie ‘mentoren en mentees’. 

Volgens Bernadette Bode, voorzitter van deze commissie, is het doel om jong 

en oud bij elkaar te brengen. “Wij hebben zelf ervaren dat het soms erg moeilijk 

is om je plekje in deze markt te veroveren. Match InSurance wil bijdragen 

aan het bijstellen, vergroten en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. 

Uitsluitend carrièreperspectief mag daarbij niet het uitgangspunt zijn.” Samen 

met het derde commissielid Judith Hooge Venterink heeft de commissie alle 

aanmeldingen beoordeeld en geprobeerd een zo goed mogelijke match 

tussen mentees en mentoren te maken. Opmerkelijk genoeg waren er van 

iedere smaak evenveel kandidaten, waarbij een aantal partijen zelfs meerdere 

mentees afvaardigden. Bode: “Voor nu een prachtig resultaat natuurlijk, maar 

het zou nog mooier zijn als de hele markt mentees en mentoren zou leveren.” 

De commissieleden erkennen dat het maken van de koppels een enerverend 

proces was. Jurgen Struiksma, die zelf twee jaar geleden met tevredenheid 

gebruik maakte van een mentor, zegt dat een match soms overduidelijk was. 

“Door bijvoorbeeld het gebruik van dezelfde bewoordingen. Andere matches 

waren wat lastiger te maken. Als commissie gingen we dan vooral op ons 

onderbuikgevoel af en raadpleegden we aanvullend het LinkedIn profiel van 

kandidaten. Natuurlijk hebben we er ook voor gewaakt om concurrerende 

partijen aan elkaar te koppelen. Inmiddels zijn de koppels bekend gemaakt en 

op 9 maart vond de kick off-bijeenkomst plaats.”

Voortzetting koers
Zowel YI als Cobra hebben nog niet zo lang geleden een bestuurlijke 

vernieuwing achter de rug. Bij YI ging dat ook gepaard met een andere 

structuur. Er werden tien bestuursleden benoemd die allen werden verdeeld 

over drie verschillende commissies, namelijk Marketing en Communicatie, 

Evenementen en Match InSurance. 

Van een nieuwe koers is volgens voorzitter Eelco Wester nu geen sprake: “We 

hebben er bewust voor gekozen om bestaande zaken op te pakken. Als die 

goed op de rit staan, kijken we hoe we de volgende stap kunnen maken. 

Een groot voordeel is het aantal bestuursleden. Met z’n tienen kunnen we 

ons intensief richten op wat we doen. Match InSurance is daarvan een goed 

voorbeeld. Bovendien hebben we met elkaar een groot netwerk waarvan we 

dankbaar gebruikmaken.” 

Ook voor Cobra geldt dat ze doorgaat op de ingeslagen weg. Polak, die sinds 

vier jaar secretaris is, geeft aan dat er voor volgend jaar weer een reis naar het 

buitenland gepland staat. “We organiseren die niet ieder jaar, maar alleen als 

we wat te vieren hebben. Hetgeen ons altijd wel lukt”, lacht hij. “Maar natuurlijk 

gaat het om de inhoud en gaan we niet naar Ibiza omdat het daar toevallig 

mooi weer is. Het zijn juist deze trips waar mensen het langst over napraten.” 

Kracht 
Het gegeven ‘van en voor jongeren’ is volgens alle vier de professionals 

de kracht van beide organisaties. “We zijn onder elkaar en vrij om zaken 

openhartig met elkaar te bespreken. Belangrijk is ook dat iedereen welkom 

is ongeacht het functieniveau. Voor jongeren kunnen we veel betekenen. Je 

hebt de beursvloer niet meer waardoor het moeilijker is je weg te vinden in 

de markt.”

Polak: “Bovendien stappen weinig mensen uit de coassurantiemarkt. Dus je 

moet het lang met elkaar uithouden. Hoe eerder en beter je elkaar kent, hoe 

makkelijker en leuker het voor jezelf wordt. Vooral via netwerkbijeenkomsten 

bouw je vertrouwen op waar je voorzichtig mee om moet gaan.” Daarbij is hij 

van mening dat het type branche van invloed is op het type mens dat daarin 

werkt. “Bij aansprakelijkheid komen veel honderd procent-tekeningen voor. Bij 

brand en transport veel minder waardoor er veel interactie is. Dat maakt dat 

je als makelaar goed moet kunnen communiceren en capabel moet zijn om 

partijen bij elkaar te brengen. In de brandmarkt moet je sociaal vaardig zijn, 

anders ga je het niet redden.”

Beleving coassurantiemarkt
Volgens Struiksma is de coassurantiemarkt een uitzonderlijke branche waarin 

iedereen elkaar kent. “Je moet veel samenwerken, maar het werkt ook prettig 

samen en het is ondanks de soms harde concurrentiestrijd een warme markt.” 

“Daarbij leveren we maatwerk aan de klant waardoor het echt handwerk is”, 

vult Bode aan. 

Het sociale aspect spreekt iedereen aan. “Dat maakt het werk leuker, 

makkelijker en verhoogt het plezier. Met de komst van het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum wordt het persoonlijk en sociale contact gestimuleerd.” 

De opvatting is dat jongeren meer gewend zijn aan flexibele werkplekken en 

over het algemeen door (intensiever) gebruik van technische hulpmiddelen 

meer mobiel zijn. Daardoor zou het aannemelijk zijn dat jongeren ook meer 

gebruik van het centrum gaan maken. “Echter, het moet wel van toegevoegde 

waarde zijn om naar het centrum te gaan. Het is daarom goed dat de VNAB 

bezoek stimuleert door uiteenlopende vormen van ontmoeting.” <

Vader!
Wij feliciteren Jurgen Struiksma met het prille vaderschap. Tijdens het 

interview werd Jurgen weggeroepen om zijn vrouw bij te staan bij de 

geboorte van hun eerste dochter Fenna. 

Young professionals en ouderschap. Hoe laat ambitie zich met een gezin 

combineren? Misschien een leuk item voor een volgende editie? 

Eelco Wester (31) is Key Account Manager 

bij Allianz Global Corporate & Specialty en 

voorzitter van het Young InSurance bestuur. 

Hij heeft een bachelor Management, 

Economie en Recht aan de Hogeschool 

Rotterdam behaald. 

Bernadette Bode (30) is Senior Underwriter 

Casualty bij AIG en voorzitter van de 

commissie Match InSurance binnen het Young 

InSurance bestuur. Zij heeft een bachelor 

Management, Economie en Recht aan de 

Haagse Hogeschool en in aanvulling daarop 

diverse aanvullende vakken recht aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd.

Jurgen Struiksma (30) is Relatiemanager 

Schade en Inkomen bij Generali Nederland en 

lid van de commissie Match InSurance binnen 

het Young InSurance bestuur. Hij heeft een 

bachelor Commerciële Economie behaald aan 

de Hogeschool van Amsterdam. 

Dennis Polak (30) is Brandspecialist bij 

Concordia de Keizer en Secretaris van 

Cobra. Hij heeft een bachelor Management, 

Economie en Recht aan de Hogeschool 

Rotterdam behaald.

Wat maakt het VNaB keNNis- eN oNtmoetiNgsceNtrum tot eeN succes?

Volgens de young professionals is Rotterdam, zeker gezien de concentratie van ver ze ke-

ringsbedrijven, een goede locatie. Behalve dat er behoefte is om elkaar vaker te zien, valt er zeker 

voor partijen op (grote) afstand winst te behalen door in het centrum op neutraal terrein af te 

spreken. En zo meerdere vakgenoten op één dag te spreken.”

iNtroductie coassuraNtie BraNd Voor youNg professioNals
In samenwerking met de VNAB, de Rotterdamse Beurs Brandclub en de Amsterdamse Beurs Brand 

Sociëteit organiseert Cobra de ‘Introductie Coassurantie Brand’. Dit gezamenlijke initiatief is bedoeld 

voor young professionals om hun marktkennis te verdiepen en te verbreden. 

De introductie omvat zeven middagen die gedurende een periode van drie maanden tweewekelijks 

zullen worden gehouden en omvat de volgende onderdelen: 

- VNAB en Lloyds 

- de assurantiemakelaar - makelaardij 

- de verzekeraar - (inter)nationaal verzekeren 

- de herverzekeraar – herverzekeren 

- de taxateur/inspecteur - inspecties en taxaties 

- de (contra)-expert/onderzoeker - schadeoorzaak en –omvang 

- de advocaat - adviseren en conflict oplossing 

Na afloop zal een certificaat van deelname worden verstrekt. De introductie is gratis en start op 20 april.

“Er stappen weinig mensen uit de 
coassurantiemarkt dus je moet het 

lang met elkaar uithouden”

http://www.vnab.nl
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De deelnemers aan het ronde- of in dit geval 

langwerpige tafelgesprek waren het over één ding 

snel met elkaar eens. De expert is steeds meer de 

procesbegeleider ofwel de luchtverkeersleider. 

In de driehoek verzekeraar, makelaar en klant 

opereert hij als een proactieve spin in het web met 

veel specialisten om zich heen. Want hoewel de 

expert verondersteld wordt expert te zijn, wordt hij 

in toenemende mate geconfronteerd met niches en 

andere bijzondere zaken. Daarbij is hij in Nederland 

een echte ‘polderaar’, stelt Peter van Rensen (61): 

“In Nederland proberen we in het midden uit te 

komen, terwijl het er in de Angelsaksische landen 

en Amerika veel meer om gaat of de schade 

achteraf volledig verantwoord is.”

Andere wereld
Wat houdt de gemoederen van de experts vandaag 

de dag bezig? 

Hielke Sevinga (56) vindt het een uitdaging 

medewerkers in de veranderende wereld mee 

te nemen en hen de juiste vaardigheden bij te 

brengen. De manier van communiceren is volgens 

Rianne Baumann (33) ook een belangrijk issue. 

“‘Appen’ is handig. Ik maak daar graag gebruik 

van. We zitten hier en ondertussen komen appjes 

binnen die ik kan beantwoorden. De wereld draait 

gewoon door.” Rob Kleinveld (54) is het eens met 

Kelly Maynard (43) dat iedereen veel meer moet 

en dat het ook allemaal sneller moet. “Het huidige 

takenpakket is minder overzichtelijk. Tegenwoordig 

komt er zoveel meer bij aan compliance-eisen en in- 

en externe rapportages waar je aan moet voldoen. 

Ook stuit verandering nog weleens op verzet.” 

Volgens Sevinga komt dat doordat technische 

mensen al snel het idee hebben dat ze moeten 

inleveren op hun kwaliteitsnorm als iets sneller of 

goedkoper moet.” En niet elke klant wil nog betalen 

voor uitgebreide rapportages. KPI’s (Kritieke 

Prestatie Indicatoren) is vooral de taal waarin we nu 

met elkaar communiceren, stelt Maynard. 

Verandering
In hoeverre verandert de rol van de expert?

Vanwege de ‘snellere wereld’ moet ook de 

expert sneller communiceren en overleggen. 

Het expertiserapport is daarbij niet meer het 

allerbelangrijkst. Kleinveld: “Tegenwoordig wil 

de opdrachtgever – in verband met interne 

rapportering - al een eerste reservering in de 

boeken kunnen zetten op het moment dat de 

brandweer de slangen nog aan het oprollen is. 

Dus de druk op het verstrekken van info is vele 

malen hoger dan voorheen.” Ook worden de 

taken en verantwoordelijkheden van de expert 

internationaal niet altijd hetzelfde ingevuld, stelt 

Van Rensen. “De vraag is naar welk model dit zal 

uitgroeien. Zal hij meer de calculator worden of zal 

hij de schade-expert blijven, zoals wij die kennen?”

Bestaansrecht
De keten verandert. Zal de functie van expert nog 

wel blijven bestaan?

Hierover zijn de meningen eensluidend en resoluut. 

“Zolang er een schadeverzekeringsmarkt is, zal 

er bij grote en complexe schades altijd behoefte 

zijn aan iemand die op enig moment de knoop 

doorhakt. De menselijke factor kan nooit volledig 

buitengesloten worden. Essentieel voor het 

bestaansrecht van de expert is dat de objectiviteit 

en onafhankelijkheid van de expert gewaarborgd 

zijn. Een lastige kwestie, vinden de tafelgenoten, 

omdat ethiek allereerst in de mensen zelf zit. “De 

uitdaging is om de aangescherpte gedragscode en 

het onlangs geïntroduceerde normenformulier van 

NIVRE goed in onze culturen te verankeren.”

Aan de opdrachtgeverskant nemen de experts 

eveneens veranderingen waar. Kooplieden 

worden in toenemende mate opgevolgd door 

meer procesmatig ingestelde mensen.” Sevinga 

denkt hier genuanceerder over. “Er komen anders 

georiënteerde vakinhoudelijke mensen die ook 

voor onderdelen een beroep op de expert doen. 

“Zij kijken met andere ogen naar een schade en 

laten niet alles meer expertiseren.” 

Dossiervorming
Vergt een andere vraagstelling van de opdracht

gever ook een andere manier van rapporteren?

“Alles wordt meer uitgekauwd en moet meer 

onderbouwd worden”, stelt Kleinveld, wat een 

discussie oproept over het nut en de noodzaak 

van vastlegging en dossiervorming van gegevens. 

Baumann is van mening dat dit altijd zorgvuldig dient 

te gebeuren. “Ook al kent elke schade een grijs gebied 

het kan altijd gebeuren – ook jaren later - dat je in een 

rechtszaak verwikkeld raakt. Per mail rapporteren kan 

prima, maar je moet wel voorbehouden inbouwen in 

het kader van je eigen compliance.” 

Het goede van de huidige tijd is volgens Sevinga 

dat partijen nu beter met elkaar aan het definiëren 

zijn wat ze over en weer van elkaar verwachten. 

Competenties
Over welke competenties beschikt een goede expert?

De deelnemers vullen elkaar hierin achter een-

volgens aan. Zo zou er in toenemende mate vraag 

zijn naar specialisten die heel goed zijn in hun 

specialisme en tegelijkertijd heel goed snappen 

wat er buiten hun specifieke onderdeel speelt. Die 

zich laten leiden door de luchtverkeersleider en die 

weten wat geëigend is om te doen, ook vanuit de 

opdrachtgever. Ook het goed kunnen aanvoelen 

wat precies van hem/haar wordt verwacht, is 

belangrijk aangezien geen één schade hetzelfde is. 

Daarbij moet de expert communicatief sterk zijn en 

kunnen overtuigen. 

Volgens Maynard is het een combinatie tussen 

parate kennis en de connectie kunnen maken met 

de gesprekspartner. “Het echt in verbinding zijn 

met de klant, dat is wat ons onderscheidt van de 

digitale wereld.”

Als het gaat om het leggen van verbindingen ziet 

Raymond Bothof (43) een duidelijke tweedeling. 

“In de bovenkant van de markt moet je absoluut 

de verbinding leggen. Aan de onderkant wordt 

steeds meer gedigitaliseerd. Persoonlijk vind ik 

dat een prettige ontwikkeling, omdat dit je in staat 

stelt op alle gebieden echt je toegevoegde waarde 

te leveren.”

Verbinding
Hoe breng je intern de verbinding tot stand?

Kijkend naar de huidige werkprocessen en 

flexibelere werkplekken, vinden de gespreks part-

ners het een uitdaging om binnen het bedrijf zelf 

een goede verbinding tot stand te laten komen. 

Het met elkaar aan een casus werken en samen 

brainstormen, vraagt om een goed platform. 

Digitale communicatie als videoconferencing 

zijn daarbij zeker hulpmiddelen. Bothof: “Vooral 

de jongere generatie pakt dat goed op en zoekt 

naar een andere manier van verbinding waarbij 

zij het oude verbinden niet uitsluit.” Kleinveld zegt 

echter bij deze generatie wel een bepaalde angst 

te ervaren om een telefoon op te nemen. “Mensen 

verschuilen zich achter e-mail of WhatsApp.”

Bevlogenheid
Is de bevlogenheid van de huidige generatie 

anders?

De algehele opvatting is dat de maatschappij 

zelfbewuster is geworden. De constatering is dat 

het leven anders is geworden en daarmee ook de 

bevlogenheid. Dit onderwerp roept diverse reacties 

op. “Vroeger overheerste een gevoel van trotsheid 

als je op zaterdagmorgen werd gebeld, omdat de 

opdrachtgever voor jou koos. Dat is nu anders.” “De 

nieuwe generatie doet dingen anders. Ze zijn meer 

online en realtime ingesteld en daardoor sneller, 

maar kiezen bewuster voor tijd voor zichzelf.” 

“Mensen zijn zuiniger op zichzelf geworden.” 

Het feit dat mensen zelfbewuster zijn en een 

andere tijdsbesteding voor hun baan over hebben, 

ervaren de deelnemers als een spanningsveld. “Dat 

is echt een uitdaging, net als het vasthouden van 

de pareltjes. Want langer dan vijf jaar bij een en 

dezelfde werkgever werkzaam zijn, zou volgens de 

huidige opvatting niet erg populair zijn.”  <

deelNemers gesprek: 
Rianne Baumann Vice President Global Markets Crawford

Rob Kleinveld Vice President Global Markets Crawford

Kelly Maynard Directeur Expertise Cunningham Lindsey

Peter van Rensen* Directeur Major & Complex Loss Cunningham Lindsey 

Raymond Bothof Vakgroepmanager Brand/Schade-expert Lengkeek, Laarman & De Hosson

Hielke Sevinga Directeur Car Varia Techniek Lengkeek, Laarman & De Hosson

* Het interview met Van Rensen vond op een ander moment plaats. 

Waar is de expert vandaag de dag expert in, in hoeverre verandert zijn 
rol, welke plek neemt ‘online’ in en hoe is het met de factor verbinding 
gesteld? Een gesprek met zes bevlogen deskundigen van drie internationaal 
opererende expertisebureaus.   Irene Okkerman

“de expert is de 
luchtverkeersleider 
in het schadeproces”

Wat maakt het VNaB keNNis- 
eN oNtmoetiNgsceNtrum 
tot eeN succes?

De kennissessies moeten echt iets toevoegen. 

Ook verhalen van partijen buiten de branche 

kunnen daarbij inspirerend en verhelderend 

zijn. Daarnaast zou het goed zijn als NIVRE 

haar PE-sessies in het centrum houdt. Uit 

kostenoogpunt is het de vraag in hoeverre 

medewerkers in de gelegenheid worden 

gesteld het centrum te bezoeken. Openstelling 

in de avonduren wordt in verband met de 

maatschappelijke druk naast het werk niet als 

oplossing gezien.  “Maar wordt het centrum 

goed neergezet, dan kan dit veel resultaat 

opleveren!”

“Iedereen moet veel 
meer en het wordt 

allemaal sneller”

ontMoeten & verbinden

V.l.n.r. Raymond Bothof, Rianne Baumann, Rob Kleinveld, Kelly Maynard en Hielke Sevinga

Peter van Rensen
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lloyd’s of london
De relatie tussen Lloyd’s en Nederland bestaat al heel erg lang. Lloyd’s is opgericht in 1688, in een koffiehuis in London, waar reders 

bijeen kwamen om maritieme informatie -, en uiteindelijk ook financiële risico’s, met elkaar te delen. Veel van deze kooplieden 

waren handelaren uit Nederland. Sterker nog, de allereerste Chairman ooit van Lloyd’s was een Nederlandse handelaar in 

koffiebonen, genaamd Martin van Mierop.

Destijds, maar ook nu nog, was het succes van Lloyd’s te danken aan het feit dat we een markt zijn, en dat zijn we nu nog steeds. De 

hub in de wereld voor speciale verzekeringen en herverzekeringen, waar ongeveer 60 “verzekeraars” concurreren en samenwerken 

teneinde de meest complexe en op maat gesneden risico’s te verzekeren in het immer veranderende landschap van risico’s.

Een markt stelt makelaars en verzekeraars in staat om elkaar fysiek te ontmoeten om informatie en oplossingen voor risico’s met 

elkaar te delen. Door deze interactie met elkaar is Lloyd’s in staat om creatieve en innovatieve oplossingen te bieden waar we om 

bekend staan, zoals voor nieuwe energiebronnen, cyberrisico’s, activiteiten in de ruimte, nieuwe technologieën, politieke onrust 

en in de distributieketen.

Duizenden dagelijkse interacties tussen makelaars en acceptanten die elkaar in de ogen kijken, een belangrijk kenmerk van een 

markt, bouwt vertrouwen tussen makelaars en acceptanten, en uiteindelijk ook met de verzekerden. Daarnaast is de markt ook de 

basis van een zeer efficiënt proces, makelaars treffen acceptanten en kunnen ter plekke een beslissing nemen.

Zelf heb ik ervaren dat een markt ook de enige plaats is waar makelaars acceptanten kunnen worden en andersom. Dit leidt tot 

een enorme verdieping van begrip in elkaars positie, en in het delen van specialistische expertise en kennis. Uiteindelijk leidt dit 

tot betere oplossingen voor de verzekerden.

Een ander groot voordeel van een markt is het delen van risico’s dat leidt tot meer innovatiekracht en talentontwikkeling. Een 

recent voorbeeld is de samenwerking tussen 8 Lloyd’s syndicaten die besloten hun expertise te delen waardoor $400 miljoen 

capaciteit beschikbaar kwam aan (her)verzekering om opkomende economieën te beschermen tegen risico’s van rampen, klimaat 

en weer.

Ik ben enorm content dat er weer een handelsvloer komt in Nederland en wil de VNAB graag feliciteren met de opening van 

haar kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam. Hoewel we zijn gecommitteerd aan markt modernisatie en aan introductie 

van technologie op de markt, ben ik er stellig van overtuigd dat dit niet in de plaats komt van de behoefte van mensen om te 

ontmoeten, kennis en informatie te delen en om zaken met elkaar te ontwikkelen en te doen. Ik hoop dat de nieuwe vloer de 

reputatie van Nederland als een moderne hub voor handel en verzekeringen zal herbevestigen en dat onze gelijkenissen de 

hechte relatie met de Nederlandse markt kunnen blijven ondersteunen bij risico’s die deskundige capaciteit nodig hebben.

Vincent Vandendael – Lloyd’s Director, Global Markets

“Een markt stelt makelaars en verzekeraars in staat om 
elkaar fysiek te ontmoeten om informatie en oplossingen 

voor risico’s met elkaar te delen”

Het NIVRE, dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum 

viert, is de branche- en beroepsorganisatie voor 

schade-experts, opnamedeskundigen en toe-

drachtonderzoekers. De organisatie zorgt middels 

een breed palet aan (toelatings)eisen (opleidingen, 

reputatie, ethiek) en gedragsregels voor een 

kwaliteitsgarantie bij de afwikkeling van schades in 

alle branches. Het NIVRE-Register telt momenteel 

ongeveer 1.800 ingeschrevenen (grotendeels 

schade-experts), die door middel van een systeem 

van Permanente Educatie hun vakkennis en vaar-

digheden up-to-date houden.

Onafhankelijkheid
Toen de VNAB het NIVRE benaderde om mee 

te verhuizen naar het nieuwe VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum werd niet meteen ‘ja’ gezegd. 

Fröhlich verklaart: “In ons vorige pand zou de huur 

worden verhoogd waarna wij enkele alternatieve 

locaties in het Rotterdamse bekeken. Belangrijk 

was hierbij het uit kunnen dragen van onze 

onafhankelijkheid. Omdat de VNAB alle partijen 

binnen de markt vertegenwoordigt hebben we 

uiteindelijk gekozen voor ‘de Boompjes’. Zoals 

eerder aangegeven, hechten wij er veel waarde 

aan midden in de te markt zitten waarin onze 

bedrijfstak zo sterk is geworteld.”

Het belangrijkste is natuurlijk dat het centrum 

aansluit bij de doelstellingen van het NIVRE. 

“Wi j zijn in de eerste plaats een kennis- en 

opleidingsinstituut dat bovendien zaken als ont-

moeten, netwerken en kennisdeling hoog in het 

vaandel heeft staan. Daarnaast zien wij het als onze 

taak om via lobby de relevantie van ons vak verder 

uit te dragen en waar mogelijk onze invloed uit te 

oefenen. Deze pijlers kunnen wij in het centrum 

Jeroen Fröhlich, voorzitter NiVRE:

het centruM staat 
voor de strategische 
pijlers van het nivre

Naast de VNAB en haar kennis- en ontmoetingscentrum is branche- en beroepsorganisatie NIVRE 
de andere vaste huurder op de eerste verdieping van de voormalige DNB dependance aan 
Boompjes in Rotterdam. Hoewel beide organisaties als (boven- en onder)buren in het voormalige 
kantoorpand in Rotterdam-Kralingen het prima met elkaar konden vinden, is het NIVRE-bestuur 
bij zijn besluit om mee te verhuizen allerminst over één nacht ijs gegaan. “Dat het centrum 
staat voor de strategische pijlers van het NIVRE - kennis, ontmoeten en vertegenwoordigen – is 
doorslaggevend geweest”. We zitten hier midden in een markt die essentieel is voor een groot deel 
van de bij ‘De Kamer’ aangesloten expertisebureaus en daarmee ook voor veel ingeschrevenen 
in het NIVRE-Register, licht Jeroen Fröhlich toe, voorzitter van het NIVRE en in het dagelijks leven 
algemeen directeur bij Cunningham Lindsey.   Jan van Stigt Thans

prima vorm geven; eveneens kunnen we bruggen 

slaan naar andere marktpartijen. Door als keten 

met elkaar in verbinding te staan kunnen we 

blijven werken aan de dienstverlening aan onze 

gezamenlijke klanten”, aldus de NIVRE-voorzitter, 

die er zeer van gecharmeerd zegt te zijn dat de stad 

Rotterdam het VNAB-initiatief heeft omarmd. “Ik 

zie het als een bevestiging dat door de stad wordt 

onderkend dat de verzekeringsbranche – en in het 

verlengde daarvan ook wij als expertisebranche – 

een relevante rol vervult in de samenleving en de 

regio.”

Jeroen Fröhlich is ook te spreken over de vele 

positieve reacties vanuit de markt op de komst van 

het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. “Ik hoop 

oprecht dat al die mooie woorden nu in daden 

worden omgezet en dat een ieder het centrum gaat 

gebruiken. Alleen dan kan het centrum een succes 

worden. Tegen de bij het NIVRE aangesloten Kamer-

bureaus zou ik dan ook willen zeggen: Probeer het 

centrum uit, maak gebruik van de mogelijkheden 

en ervaar wat je eraan hebt.”  <

Wat maakt het VNaB keNNis- eN oNt-
moetiNgs ceN trum tot eeN succes?

Jeroen Fröhlich: “Het VNAB kennis- en ont moe-

tings centrum is er voor allemarkt partijen. Alleen 

sa men kunnen we het tot een succes maken. 

Door met z’n allen optimaal gebruik te maken 

van de mogelijkheden die het biedt: voor 

vergaderingen, het organiseren van opleidingen 

en andere kennisbijeenkomsten en als platform 

om elkaar vaker zakelijk te ontmoeten.”

Jeroen Fröhlich: “Als NIVRE hechten wij er veel waarde aan 
midden in de te markt zitten waarin onze bedrijfstak zo 
sterk is geworteld.”

ontMoeten & verbinden gastcoluMn
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Volgens Jessika van Veen is de trend waarbij ‘Nederland’ afstapt van het 

conventioneel huren al langer gaande. “Nederland is voorloper in parttime 

en flexwerken. Dat is al zover geïnstitutionaliseerd dat ook grote bedrijven 

steeds vaker bewust voor een klein(er) hoofdkantoor kiezen en gaan ‘flexen’. 

Bedrijven willen een keuze hebben in wat ze willen en kunnen, en niet tien jaar 

aan een contract vastzitten.” Ook zouden bedrijven daarbij steeds kritischer 

kijken naar de omgeving waarin hun medewerkers opereren. “Steeds vaker 

zie je dat bedrijven hun medewerkers die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de 

IT, marketing of R&D, graag een inspirerende omgeving bieden. Daarvoor 

ontvangen we specifieke aanvragen. Dergelijke groepen zetten we graag bij 

elkaar in bijvoorbeeld Spaces of één van onze andere onderscheidende centers 

met een dynamiek die past bij de aanvraag, zoals WTC Papendorp of Atrium. 

Het typerende aan deze ruimtes is dat ze door een heel specifiek publiek 

worden gebruikt en daar echt de ‘netwerkcommunity-gedachte’ centraal staat. 

Aanvragen daarvoor worden door ons heel kritisch beoordeeld, aangezien we 

hierin onderscheidend willen blijven.” 

Ook het fenomeen waarbij (kleinere) partijen zich vestigen rondom de 

grote, gerenommeerde bedrijven, brengt Van Veen naar voren. “Het Vinoly 

businesscenter van Regus op de Zuidas is om die reden erg gewild. Interessant 

als je kijkt naar de wijze van ontmoeten, samenwerken en netwerken.” 

Nieuwe wereld
Van Veen vindt het breed samen- en netwerken door zowel kleine als grote 

bedrijven interessant en is benieuwd hoe dit zich verder zal ontwikkelen. 

“Duidelijk is in ieder geval dat de traditionele vastgoedmarkt niet langer meer 

op de huidige manier werkt. De doorgaans hoge kosten en de technologische 

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat partijen naar andere oplossingen 

zijn gaan uitkijken.” “Kinderen weten over vijf jaar niet meer wat een kantoor 

is, zoals wij dat tot nu toe hebben gekend”, vervolgt Van Veen. “Als je ziet hoe 

de jeugd nu met elkaar communiceert en hoe die les krijgt dan is de vraag in 

hoeverre die elkaar later überhaupt nog op dezelfde plek zullen ontmoeten. Ze 

zullen veel in een ontmoetings- en netwerkomgeving werken waarbij het niet 

meer uitmaakt waar je zit en waar je elkaar ontmoet. Je ziet een hele nieuwe, 

grote wereld ontstaan waarin je kunt (net)werken, elkaar kunt ontmoeten of 

kennis kunt uitwisselen. In hotels, cafés, kantoren en winkelstraten, eigenlijk 

overal waar je bent. Dit gebeurt zowel online als fysiek door een mengeling 

van grote partijen en zzp’ers.” 

Van Veen gelooft dat - zeker in Nederland - werken steeds meer verweven raakt 

met andere dagelijkse bezigheden waardoor iedereen anders gaat werken. 

De markt verandert en daarmee volgens haar ook de manier van zakendoen. 

“Echter, mensen blijven mensen en mensen blijven de behoefte houden 

elkaar af en toe te zien en te spreken. Het digitale contact dat volgt op een 

persoonlijke ontmoeting zal makkelijker en meer open zijn. Het blijft daarom 

nodig en goed dat je elkaar ontmoet. Onze uitdaging is dat wij partijen waar 

ook ter wereld gebruik laten maken van ons totale netwerk en de services die 

we bieden.”

Concepten
Vanwege de vele verschillende smaken is het aanbod van Regus Nederland breed 

en gevarieerd. Zo kunnen bedrijven businesslounges, ‘dagkantoren’, ‘meeting 

rooms’, ‘coworking community areas’ en zowel vaste als flexibele werkplekken 

huren. “Vaak zie je dat bedrijven klein beginnen en als het goed gaat een kantoor 

huren waarna ze vaak ook wel blijven”, vertelt de Regus directeur. “Belangrijk is 

dat mensen zich prettig en ‘thuis’ voelen op een plek. Is dat het geval, dan zie je 

ze niet snel meer bij ons weggaan. Klanten zitten vaak jaren bij ons, terwijl je dit 

niet bij flexoplossingen zou verwachten. Men wil flexibiliteit, maar is van nature 

ook wel weer honkvast. Waar het om gaat, is dat klanten verschillende keuzen 

willen hebben en willen ‘down’- en ‘upscalen’ wanneer het hen uitkomt. Zonder 

daarbij vast te zitten aan langdurige contracten.”

Spreiding 
De Regus locaties bevinden zich verspreid over Nederland in grote en kleinere 

plaatsen. Van Veen: “Je kunt bij ons overal terecht en overal werken. En hoewel 

we inmiddels een behoorlijke spreiding hebben, willen we alleen nog maar 

meer groeien. We kijken kritisch naar de regio en naar de spreiding van de 

beroepsbevolking, maar ik geloof er heilig in dat iedere plaats kans van slagen 

heeft. Van ons brede aanbod kan een breed publiek gebruikmaken en dat zie je 

ook echt gebeuren, mede dankzij de inspanningen van ons team. Ook zijn we 

vertegenwoordigd in de retailomgeving. We zitten in stations en in winkelcentra. 

Dat zijn unieke plekken. Met zo’n concept kom je heel dicht bij groepen mensen 

die samenwerken en samenkomen of bij individuen die een plekje hebben waar 

ze prettig kunnen werken. Onze ambitie is oneindige groei.” 

Verzekeringsmarkt
Van Veen denkt dat de verzekeringsmarkt er over drie jaar heel anders 

uit zal zien. Door de technologische ontwikkelingen, maar ook door de 

snelheid van bijvoorbeeld de vergrijzing. “Het kan een bijna online markt van 

Jessika van Veen, algemeen directeur van Regus: 

“het traditionele kantoor 
is verleden tijd”

Regus opent de ene flexwerkplek na de andere. Regus 
directeur Jessika van Veen zoekt de verklaring voor deze 
snelle groei in het feit dat veruit het grootste deel van de 
Nederlandse bedrijvenmarkt (bijna 75%) uit zzp’ers en 
bedrijven tot vijf medewerkers bestaat. “Juist dit segment, 
maar ook grote en internationale bedrijven kiezen in 
toenemende mate voor flexibelere werkplekken. De 
invulling van het begrip kantoor zal over vijf jaar compleet 
anders zijn.”   Irene Okkerman

verzekeringspartijen worden, waarbij nieuwe partijen op Zalando-achtige 

wijze lowbudget-concepten kunnen gaan aanbieden en daarmee in één klap 

grote delen van de markt kunnen veroveren. Of juist zeer high end met app en 

locatiegeoriënteerde of beursachtige concepten waar vraag en aanbod elkaar 

ont moeten. Het is terecht dat diverse organisaties zich zorgen maken om het 

bestaansrecht van huidige modellen.” 

Gezien het belang dat de Regus directeur aan het persoonlijk contact 

hecht, is het niet verwonderlijk dat ze de komst van het VNAB kennis- en 

ontmoetingscentrum toejuicht. Wel vindt ze het bijzonder dat het centrum 

vooralsnog uitsluitend op verzekeringsgerelateerde partijen is gericht. “Ik zou 

juist ook partijen uitnodigen die verzekeringen afnemen, klanten dus. Juist 

als je wilt professionaliseren en kennis wilt uitwisselen, is het belangrijk dat je 

feedback krijgt die je heel tastbaar kan omzetten naar zowel modellen van de 

toekomst als van morgen.” 

Van Veen, op directieniveau afkomstig uit de Telecom-wereld en sterk in 

‘forward thinking’ en ‘changemanagement’, vindt het belangrijk continu open 

te staan voor verandering, visies en feedback. “Daarbij moet je gecontroleerd 

uitdagingen dur ven aangaan. Je groeit niet als je geen stappen vooruit maakt. 

Succes is vergankelijk en moet je voortzetten. Dat betekent dat je iedere dag 

weer opnieuw een volgende stap moet zetten. Belangrijk is alle mensen daarin 

mee te nemen. Maar vergeet ook niet plezier met elkaar te hebben. Werken is 

leuk en je moet genieten van wat je doet!“ <

“Men wil flexibiliteit, maar is van nature ook wel weer honkvast.”

Regus is de grootste aanbieder van flexibele werkplekken. Wereldwijd 

heeft Regus 2600 vestigingen, verspreid over 106 landen. Regus 

Nederland heeft 82 locaties en bijna vierhonderd mensen in dienst. 

Jessika van Veen: “Zeker in Nederland zal 
werken steeds meer verweven raken met 
andere dagelijkse bezigheden waardoor 
iedereen anders gaat werken.”

http://www.vnab.nl
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In hun ogen zijn de assurantiebeursclubs het levende 

bewijs dat er in de zakelijke verzekeringsmarkt altijd 

een grote behoefte is geweest om geregeld collega’s 

te ontmoeten, om te netwerken, bij te praten en 

kennis en ervaringen te delen. Van der Pluijm: “Die 

wens ligt eveneens ten grondslag aan ons bestaan 

als RBBC. Een dergelijke netwerkclub was er 25 jaar 

geleden nog niet. Bovendien heeft het wegvallen van 

de fysieke beurzen de functie van de RBBC versterkt. 

Ons ledental is de afgelopen jaren bijna verdubbeld”.

Ook Groenen en Rolsma ervaren die groei. De 

CausaRie heeft inmiddels het maximum aantal 

leden bereikt. “Onze meerwaarde ligt in de 

persoonlijke en sociale contacten tussen leden en 

het uitwisselen van ervaringen op vaktechnisch 

gebied, al zijn we overigens meer een sociale 

club dan een kennisclub”, verklaart Groenen. “De 

toevoeging van de RABS kan voor iedereen anders 

zijn: netwerken, kennisvergaring, sociaal contact of 

een combinatie daarvan. Belangrijk is dat men zich 

bij ons prettig en geborgen voelt”, aldus Rolsma.

Goed initiatief 
De drie woordvoerders van de beursclubs zijn 

positief gestemd over de komst van het VNAB 

kennis- en ontmoetingscentrum. “Al hebben ze dat 

idee natuurlijk een beetje gepikt van het succes 

van de beursclubs”, voegen ze er bewust wat 

prikkelend aan toe. Rolsma juicht het initiatief toe: 

“Er is in de markt behoefte aan een centrale plek 

waar branchegenoten elkaar kunnen ontmoeten, 

samenwerken en kennis kunnen delen.” Groenen 

vult aan: “In ons vak kun je uiteraard niet 

zonder vakkennis, maar zeker ook niet zonder 

mensenkennis. Het is people’s business.” 

Ook Van der Pluijm is goed te spreken over het 

kennis- en ontmoetingscentrum, maar plaatst 

daar wel een (kleine) kanttekening bij. “Het is goed 

dat binnen de VNAB is onderkend dat er bij alle 

marktpartijen behoefte bestaat aan een eigen, 

centrale plek waar men elkaar zakelijk kan treffen. 

Ik vind het alleen jammer dat het zo lang heeft 

geduurd. Meteen na het sluiten van de fysieke 

in ‘ontMoeten en 
verbinden’ ligt de 
Meerwaarde én 
het bestaans-
recht van de 
assurantie-
beursclubs 
‘Ontmoeten en verbinden’ is het 
thema van deze speciale uitgave van 
de VNAB Visie die ter gelegenheid 
van de komst van het nieuwe VNAB 
kennis- en ontmoetingscentrum wordt 
uitgegeven. “Beide zaken vormen tevens 
de basis én meerwaarde van ons als 
assurantiebeursclubs”, benadrukken Rob 
Groenen (voorzitter Sociëteit CausaRie), 
Aad van der Pluijm (penningmeester RBBC) 
en Marouane Rolsma (bestuurslid RABS).

 Jan van Stigt Thans

Wat maakt het VNaB 
keNNis- eN oNtmoetiNgs-
ceNtrum tot eeN succes? 

Aad van der Pluijm: 

“De bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van het 

centrum.” 

Rob Groenen: “Een goede 

organisatie van evenementen en 

andere activiteiten.”

Marouane Rolsma: “De manier 

waarop het centrum gepromoot 

gaat worden, zodat het centrum 

en zijn mogelijkheden bekend 

worden in de markt.”

rotterdaM

beurzen bleek al hoeveel behoefte er marktbreed 

was aan ontmoetingsplaatsen. De hoge opkomsten 

bij recepties en andere marktbijeenkomsten 

onderstreepten dat, net als de groei en bloei van 

de beursclubs.”

De RBBC-penningmeester zegt benieuwd te 

zijn in hoeverre het nieuwe centrum aan ‘de 

Boompjes’ impact zal hebben op het animo voor 

de beursclubs. “Ik ben ervan overtuigd dat het 

enig effect zal hebben op het animo, maar aan de 

andere kant hadden wij al bestaansrecht toen de 

fysieke beurzen er nog waren.” 

“Wij blijven een belangrijke rol vervullen” vinden 

ook Groenen en Rolsma. “We gaan dan ook op de 

ingeslagen weg voort”, zegt de CausaRie-voorzitter. 

Datzelfde geldt voor de RABS. “Inspelend op de 

wensen van de leden zullen we wat meer de 

nadruk leggen op jongere vakgenoten en vooral 

meer op het zoeken van de onderlinge verbinding”, 

antwoordt Rolsma. <

BEuRSCluB: RottERDAMSE BEuRS BRAND CluB (RBBC) - SiNDS 1991

Doelgroep: personen die een senior functie bekleden binnen de brandverzekeringsbranche 

  bij makelaars, verzekeraars, expertise- en taxatiebureaus en advocatuur

Aantal leden: ca. 200 leden 

Bijeenkomsten:  acht keer: 5x lezing, 1x forumdiscussie, 1x ALV en 1x eindejaarsdiner

BEuRSCluB: SoCiëtEit CAuSARiE - SiNDS 1997

Doelgroep: personen die werkzaam zijn in de ‘beurswereld’ in de branche aansprakelijkheids-

  verzekeringen bij makelaars, verzekeraars, expertise- en taxatiebureaus en 

  advocatuur en die op een eigen manier een duidelijke stempel op de markt drukken. 

Aantal leden: 110 leden en 10 tot 15 oud leden (‘sponsorleden’)

Bijeenkomsten:  zes vakinhoudelijke lunchbijeenkomsten en één excursie of ander sociaal uitje 

BEuRSCluB: RottERDAMSE ASSuRANtiE BANk SoCiëtEit (RABS) - SiNDS 1959

Doelgroep: personen die werkzaam zijn in de ‘beurswereld’ in alle branches bij makelaars, 

  verzekeraars, gemeenten, advocatuur, expertise- en reconditioneringbureaus

Aantal leden: ca. 100 leden

Bijeenkomsten:  zeven vakinhoudelijke meetings en één social event als seizoenafsluiting

ABBS, BCTV en MIA Nederland groeien en bloeien als nooit tevoren 

blijvende behoefte van 
branchespecialisten 
oM elkaar te treffen en 
over het vak te praten
De assurantiebeursclubs ABBS (Brand), BCTV (Technische Verzekeringen) en MIA Nederland (Transport) 
bestaan sinds de jaren ’80. Vanaf de start gedijen zij bij de behoefte van branchespecialisten van alle 
marktpartijen om elkaar geregeld te treffen. Zij maken een grote groei en bloei door, vooral na het 
sluiten van de beide beursvloeren, zo blijkt uit gesprekken met Michael Blonk (voorzitter ABBS), Hans 
Pels Rijcken (voorzitter BCTV) en Carola Veenhoven (secretaris MIA Nederland). Zij zijn er ieder voor 
zich van overtuigd dat hun beursclub een prominente plaats in de zakelijke verzekeringsmarkt zal 
blijven innemen. “We voorzien nu eenmaal in een enorme behoefte.”   Jan van Stigt Thans

Veenhoven omschrijft haar beursclub als ‘een 

bindmiddel tussen de vier verschillende bloed-

groepen’: makelaars, verzekeraars, experts en 

advocaten. “Dat doen we door hen een platform 

te bieden om elkaar persoonlijk te ontmoeten 

en kennis uit te wisselen. Juist in een tijd van 

digitalisering, is persoonlijk contact cruciaal.” Blonk 

sluit zich daarbij aan. “Ook al ben ik persoonlijk een 

social media-fanaat, het blijft voor ons werk van 

groot belang om elkaar in de ogen te kijken. Als je 

nog nooit face to face met iemand hebt gesproken, 

verloopt het zakelijk contact anders dan wanneer 

dat wel is gebeurd.” 

Kennisuitwisseling
Pels Rijcken wijst behalve op het sociale karakter 

ook op het kennisaspect. “We brengen in 

onze bijeenkomsten nieuwe technologische 

ontwikkelingen van onze verzekerde klanten 

binnen ons vakgebied onder de aandacht. 

Daarmee vormen wij een belangrijke brugtussen 

de verschillende marktpartijen en de (eind)

klant.” Blonk geeft aan dat de ABBS niet alleen 

inspirerende en vakinhoudelijke bijeenkomsten 

wil blijven organiseren, maar dat zij de leden 

middels bedrijfsbezoeken ook een kijkje wil 

geven in de wereld van hun klanten. Veenhoven 

benadrukt dat MIA Nederland in haar activiteiten 

de diversiteit van het boeiende transportvak tot 

uiting wil blijven laten komen. “Onder meer door 

aMsterdaM
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Drs. Th. (Theo) van Endhoven

Manager e-ABS/Sanctiepl@tform

T. +31 (0)10 253 20 02

T. +31 (0)6 532 447 01
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 ✓ Volledige (inter)nationale dekking van 

het cliëntenonderzoek en risico-

      onderzoek dat voldoet aan de Sanctie       

      wet- en regelgeving

 ✓ Opdeling van polissen in risico 

      categorieën ter ondersteuning van de                     

      eigen risico-analyse 

 ✓ Onderzoeken deelbaar met alle 

betrokken verzekeraars binnen de 

coassurantiemarkt

 ✓ Koppeling met de e-ABS applicatie

 ✓ Veilig en versleuteld

 ✓ Snel en makkelijk aan de slag

 ✓ Helder werkproces en zeer 

      gebruiksvriendelijk

 ✓ Modern en online toegankelijk

 ✓ Bijzondere functionaliteiten zoals  

whitelisting

 ✓ Specifieke dossiers eenvoudig toe te 

wijzen aan compliance officers 

 ✓ Koppeling met wereldwijde UBO  

database van Dun & Bradstreet

 ✓ Juridische borging EU en US  

verordeningen door Kennedy Van der 

Laan

 ✓ Kosten efficiënt 

Voordelen van het Sanctiepl@tform

Meer informatie en contact

Ook zeker en veilig 
zakendoen? 

Maak een afspraak 
voor een demonstratie. 

Wat maakt het VNaB keNNis- eN oNtmoetiNgsceNtrum tot eeN succes?

Michael Blonk: “Het centrum kan uitgroeien tot een plek waar veel mensen graag komen, maar 

daartoe zal het zich wel moeten bewijzen.”

Hans Pels Rijcken: “Het moet een meerwaarde worden voor de markt. Daar ligt de uitdaging.” 

Carola Veenhoven: “Voldoende bekendheid genereren zodat het gebruikt gaat worden.” 

BEuRSCluB: AMStERDAMSE BEuRS BRAND SoCiëtEit (ABBS) - SiNDS 1983

Doelgroep: personen die als senior (voorheen directie) op property-gebied werkzaam zijn 

  bij makelaars, verzekeraars, expertisebureaus en advocatenkantoren

Aantal leden: ca. 100 leden

Bijeenkomsten:  negen à tien bijeenkomsten, waaronder een ALV/nieuwjaarsborrel, bedrijfsbezoek,  

  netwerkborrel, oudejaarsdiner en zes vakinhoudelijke bijeenkomsten 

BEuRSCluB: BEuRS CluB tECHNiSCHE VERZEkERiNGEN (BCtV) - SiNDS EiND 

  JAREN ’80, BEGiN JAREN ‘90

Doelgroep: personen uit het gehele land die minimaal één jaar werkzaam zijn in of voor de 

   branche technische verzekeringen bij makelaars, verzekeraars, expertisebureaus  

  en advocatuur.

Aantal leden: ca. 220 leden 

Bijeenkomsten:  vier bijeenkomsten per jaar, waarvan drie lezingsessies over puur technische   

  onderwerpen en een excursie naar een technisch bedrijf of object.

BEuRSCluB: MiA NEDERlAND - SiNDS JAREN ’80, AANVANkEliJk AlS DE tRANSPoRt  

  DiSCuSSiECluB, lAtER MiA NEDERlAND; SiNDS 2013 oFFiCiEEl 

  AlS VERENGiNG

Doelgroep: personen die werkzaam zijn in de transportbranche bij makelaars, verzekeraars,  

  expertisebureaus en advocatuur 

Aantal leden: 130 leden

Bijeenkomsten:  zes bijeenkomsten, waaronder één nieuwjaarsdiner en vijf gevarieerde   

  vakinhoudelijke lezing- en netwerkbijeenkomsten over een transportonderwerp,  

  waarvan één op locatie.

vnab 
sanctiepl@tforM
Weet met wie u (inter)nationaal zakendoet
Met het VNAB Sanctiepl@tform kunt u nagaan met wie u zaken doet of gaat doen en of de potentiële 

relatie mogelijk op een sanctielijst staat. Het is het enige online platform dat de volledige uitvoering van 

de Sanctiewet en -regelgeving voor het cliëntenonderzoek (Customer Due Dilligence: CDD) en het risico-

onderzoek (Transaction Due Dilligence: TDD) ondersteunt.

Alle informatie en onderzoeken worden opgebouwd in dossiers en overzichtelijke to-do lists. Dankzij de 

wereldwijde database van Dun & Bradstreet haalt u, voor het kunnen uitvoeren van het cliëntenonderzoek, 

betrouwbare UBO informatie binnen. Daarnaast zijn de sanctieverordeningen voor het risico-onderzoek 

vertaald naar een handig vraag-en-antwoordspel dat up-to-date wordt gehouden door advocatenkantoor 

Kennedy Van der Laan. Het platform ondersteunt daarnaast het geautomatiseerd controleren van 

organisaties en de Ultimate Beneficial Owner (UBO) tegen sanctielijsten.

Voor welke portefeuilles?
Het VNAB Sanctiepl@tform kan gebruikt worden voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale portefeuilles. 

Via webservices kan het platform gekoppeld worden aan uw backoffice. Voor de coassurantiemarkt is het 

daarnaast mogelijk om de onderzoeken te delen met alle op de polis betrokken verzekeraars.

de vier bloedgroepen elkaar op de hoogte te laten 

houden van alles wat er reilt en zeilt in de markt. 

Daarnaast willen we jongeren in de marine sector 

er nog meer bij betrekken.”

   

Pels Rijcken heeft gemengde gevoelens bij de 

komst van het nieuwe centrum. “Enerzijds is het 

een stap terug naar de marktplaatsen van weleer, 

anderzijds wordt nu onderkend dat het sociale, 

intermenselijk aspect belangrijker is dan destijds 

werd gedacht. Wat ons als BCTV vooral aanspreekt 

is dat er meer aansluiting wordt gezocht met 

universiteiten, omdat de innovatie (ook technisch) 

vaak daar vandaan komt en wij hierdoor nog dichter 

bij de ontwikkelingen in de markt kunnen blijven. 

Veenhoven spreekt van een mooie start, vooral 

vanwege de ontmoetingsmogelijkheden. “Al is het 

voor de mensen uit de Amsterdamse regio jammer 

dat het centrum ‘ helemaal’ in Rotterdam is.” Blonk 

is razend enthousiast. “Het is goed dat er weer 

een centrale ontmoetingsplek is en bovendien op 

een superlocatie. Natuurlijk gaat het in de eerste 

plaats om de inhoud, maar ‘de verpakking’ zegt 

ook wel iets. Wat een dynamische, inspirerende 

omgeving!” <

Wist u dat... 
… u volgens de Sanctiewet en -regelgeving 

moet weten wie uw klanten zijn?

… u eerst moet weten welke natuurlijke 

personen achter de organisatie staan?

… u moet controleren of uw (potentiële) relatie 

voorkomt op een sanctielijst als u een polis sluit 

of een schade uitbetaald?

… u dat makkelijk kan doen met het  

Sanctiepl@tform?

uBo = ultimate BeNificial oWNer, 
of kort door de bocht wie is het 
gezicht achter de organisatie 
waarmee u zaken wilt gaan doen.

•	 Moderne	online	webapplicatie

•	 Beschikking	over	internationale	UBO	gegevens		

 vanuit de Dun & Bradstreet database

•	 Beschikking	over	actuele	EU	en	US	sanctie	-	 	

 verordeningen middels Kennedy Van der Laan

•	 Backoffice	koppeling	mogelijk	via	webservices

•	 Ondersteuning	van	actuele	Nederlandse,		 	

 Europese en Amerikaanse sanctielijsten

•	 e-ABS	integratie	voor	de	coassurantieportefeuille

ook zeker eN Veilig zakeNdoeN?
Maak een afspraak voor een demonstratie

aaN de slag
U heeft als verzekeraar of makelaar alleen een 

internetverbinding nodig om met het Sanctiepl@

tform aan de slag te gaan. U kunt vervolgens 

realtime het cliëntenonderzoek handmatig 

starten, via webservices of door het importeren 

van een Excel-bestand. Met uw relatiegegevens, 

aangevuld met de UBO data van Dun & 

Bradstreet, wordt het cliëntenonderzoek gestart. 

Daarbij wordt er direct getoetst op mogelijke 

treffers op de sanctielijsten. Alle informatie en 

onderzoeken worden opge slagen in dossiers en 

overzichtelijke to-do lists, zodat dit deelbaar en 

inzichtelijk is binnen de eigen organisatie en met 

de op de polis betrokken verzekeraars.

De volgende stap is het risico-onderzoek. Via het 

Sanctiepl@tform wordt met behulp van enkele 

vragen gekeken of het sluiten van de polis dan 

wel het uitbetalen van de schade toegestaan is 

vanwege mogelijke EU/US verordeningen. Ook 

dit wordt opgeslagen in dossiers en is op elk 

moment te downloaden als PDF. <

MarktMeesterschap
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