
 42     : NUMMER 15

verzekeringstalent

 DE GENERATIE 
MET MEER LEF
VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ ZET AM 25 JONGE TOPPERS UIT DE VERZEKERINGSBRANCHE IN 
DE SPOTLIGHTS. ACHT VAN HEN SCHOVEN AAN OM TE PRATEN OVER HUN IDEEËN OVER DE BRANCHE. 
ZIJ VERTELLEN OVER DE VELE KANSEN DIE ZE KRIJGEN IN HUN WERK, HOE ZE FRIS WILLEN BLIJVEN 
EN OVER INNOVATIE. EN ZE GEVEN HUN VISIE OP HOE DE TOEKOMSTIGE CEO, AFKOMSTIG UIT HUN 
GENERATIE, ERUIT KOMT TE ZIEN.

Op uitnodiging van am: praten 

acht jonge medewerkers van 

grote verzekeraars over wat hen 

drijft, hoe zij carrière willen 

maken en wat zij zouden willen 

veranderen in de branche, als zij 

in de toekomst aan meer touwtjes kunnen trekken. De jonge-

ren geven allemaal aan dat het niet altijd hun grote droom was 

om in de verzekeringsbranche te werken. Het beeld van een 

saaie, grijze omgeving is onvermijdelijk, maar ook iets waar je 

doorheen moet prikken, vertelt Carolien Handlogten (Delta 

Lloyd): “Ik heb wel eens op carrièrebeurzen gestaan om uit te 

leggen wat leuk is aan verzekeraars. Dat weet je pas als je er 

daadwerkelijk gaat werken. Ik vergelijk het vaak met wiskun-

de. Dat vond ik op het eerste gezicht ook niet leuk, maar als je 

doorkrijgt hoe het in de praktijk werkt, wordt het interessant. 

Verzekeren is leuk, omdat je mensen verder kunt helpen.” Age 

Huitema van Aegon denkt dat er een parallel is tussen de 

desinteresse van de consument en die van de potentiële werk-

nemers: “De consumenten willen niet bezig met zijn financiën, 

je moet mensen echt instrueren en activeren om aan de slag te 

gaan. Ik denk dat hetzelfde geldt voor jonge professionals. De 

financiële sector is niet iets wat je meteen overweegt.”

Maar volgens Heidy Aartman (ASR) is er geen gebrek aan 

nieuwe kandidaten: “Als wij een vacature plaatsen, krijgen we 

ook reacties van jonge mensen. Ik denk dat wij helemaal geen 
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wervingsprobleem hebben.” Olivier Batelaan van Zwitserleven 

beaamt dat, maar nuanceert het beeld wel: “Zo is het bij ons 

ook. We kunnen best makkelijk mensen vinden, maar dat 

komt doordat het voor starters heel moeilijk is om een baan te 

vinden. En als je dan vraagt wat hun drijfveer is, komt het er 

vaak op neer dat ze graag een baan willen.” 

Verantwoordelijkheid
Op feestjes moeten de jonge professionals eerst wat scepsis 

overwinnen als ze over hun baan praten. Maar de vrijheid die ze 

hebben op de werkvloer trekt wel de interesse. “Het gaat ook 

niet alleen om de inhoud van je werk, maar ook de mate van 

verantwoordelijkheid die je hebt en de mogelijkheden die je 

krijgt”, zegt Emily de Laat van Nationale-Nederlanden. “Studie-

genoten die sinds kort aan het werk zijn, hebben het gevoel dat 

ze meer kunnen, maar krijgen de mogelijkheden niet. Bij ons 

zijn er juist heel veel kansen.” Inez Teunissen van ASR vult aan: 

“We zijn best veranderingsgericht, dus je mag ook heel veel. Je 

mag alles aanraken, je kunt veel invloed hebben. Als ik op een 

feestje vertel wat ons team allemaal heeft kunnen bewerkstel-

ligen, dan zijn mensen onder de indruk. Dat dat lukt in een 

omgeving waarvan wordt verondersteld dat die log en bureau-

cratisch is. Natuurlijk is er een hoop legacy en kun je niet alles 

morgen oplossen, maar de stappen die je kunt zetten zijn echt 

gigantisch.” Handlogten: “Er gebeurt veel op verschillende 

gebieden. Dat zorgt voor verandering die we zelf kunnen creë-

ren, dat vind ik erg interessant.”
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Frisheid
De jonge garde is nu nog fris en vol goede moed en plannen. 

Maar hoe lang kunnen zij die frisse blik behouden? “Als je de 

hoop hebt opgegeven, word je al snel onderdeel van het meu-

bilair”, waarschuwt Sylvestro Lorello van Aon. Maar hoe 

voorkom je dat dat gebeurt? Huitema zou graag zien dat 

flexwerken nog breder wordt uitgelegd, daarin zit volgens hem 

een oplossing: “Het wordt belangrijker om tijdens je carrière 

een time-out te nemen: ga er even één of twee jaar tussenuit 

en kom dan hernieuwd terug. Flexwerken is veel meer dan elke 

dag op een andere plek gaan zitten.” Teunissen zoekt de oplos-

sing binnen het bedrijf: “Ik denk dat het goed is om af en toe 

binnen het bedrijf te switchen van afdeling of omgeving, om 

jezelf fris te houden.” De tafel geeft aan dat er in de branche 

ook best veel ruimte is om te schuiven. Maar dan moet je als 

werknemer ook zelf het initiatief naar de leidinggevende toe 

nemen. Maarten de Rooij van Nationale-Nederlanden: “Je 

bent werknemer en medewerker, dat onderscheid moet je 

maken. Als werknemer moet je gewoon dingen doen die in de 

strategie van het bedrijf passen, maar als medewerker moet je 

op een gelijkwaardige manier met je leidinggevende kunnen 

bespreken: ik wil daarheen, kan ik daarnaartoe? Je moet je wel 

bewust zijn van die twee rollen, je bent niet de koning die kan 

doen wat hij wil.” Veel hangt ook van de variatie en het werk-

plezier af, geeft De Laat aan: “Ik vind het wel passen onder 

duurzaam werken dat je ‘leuk aan het werk’ bent. Af en toe een 

keer weg met collega’s, elders inspiratie opdoen met elkaar, 

maar ook de ruimte om een dag thuis te werken als je daar 

behoefte aan hebt. Kortom: flexibel kunnen zijn in je werk. Zo 

houd je het leuk en houd je het ook langer vol.”

Doorstromen
Al in het begin van het gesprek werd gezegd dat werving geen 

probleem is voor de verzekeraars. Maar het behouden van jong 

talent is voor de branche een moeilijker verhaal. Lorello heeft 

op betrekkelijk jonge leeftijd, hij is 25, al een paar stappen 

omhoog gemaakt bij Aon. Dat is soms een lastig proces, geeft 

DE DEELNEMERS
Heidy Aartman: propositiemanager bij 

ASR;

Olivier Batelaan: pensioenadviseur bij 

Zwitserleven;

Carolien Handlogten: programmamana-

ger Beleggingsverzekeringen bij Delta 

Lloyd;

Age Huitema: online marketeer bij Aegon;

Emily de Laat: marketeer bij Nationale-

Nederlanden;

Sylvestro Lorello: senior Consultant bij 

Aon Global Risk Consulting;

Maarten de Rooij: business manager to 

CEO bij Nationale-Nederlanden;

Inez Teunissen: adjunct-directeur ASR 

Schade.
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hij aan: “Zij zien een jonger persoon die een 

promotie maakt, die moet wel kunnen laten zien 

waarom hij die stap verdient. Ik heb wel een 

tandje bij moeten zetten.” Dat is volgens Lorello 

ook de weg omhoog. “Ik zeg niet dat iedereen 

moet overwerken, maar je gaat de stap wel 

makkelijker maken als je iets extra’s doet. Ieder-

een doet waarvoor hij is aangenomen, en vaak 

ook goed, dus de enige manier om een stap 

omhoog te maken is iets doen wat de anderen 

niet doen.” Waar Lorello al snel stappen heeft 

kunnen maken, geven anderen aan dat er soms 

een gebrek is aan doorstroombeleid. Omdat 

organisaties steeds meer platgeslagen worden, is 

met name de laatste stap naar een management-

functie heel lastig. Een stap opzij kan een alter-

natief zijn, zegt NN-marketeer De Laat: “Ik denk 

dat dat best een logische stap is. Dan kun je 

teammanager worden binnen marketing of op 

een andere afdeling gaan werken.” De Rooij geeft 

aan dat mogelijke frustraties over een gebrek aan 

doorstroming vroegtijdig ondervangen kunnen 

worden met goed verwachtingsmanagement: 

“Toen ik bij Movir kwam werken, zei de manager 

in het eerste gesprek: we hebben een heel plat 

bedrijf. Je praat nu met het hoogste niveau, 

daaronder is maar één niveau. Als je hiërarchisch 

carrière wil maken, moet je niet bij Movir komen 

werken. Máár: als je meteen veel verantwoorde-

lijkheid wil, dan ben je bij ons aan het goede 

adres. Dat is verwachtingsmanagement.”

Innovatie
Innovatie is een belangrijk thema voor de deelne-

mers aan de ronde tafel. Vaak zijn zij aangeno-

men om innovatieve projecten te begeleiden of 

een frisse blik te geven op langlopende projecten. 

Lef is een belangrijke karaktereigenschap die de 

jongeren mee willen geven aan de branche. 

Lorello: “Onze generatie is iets brutaler en heeft 

meer lef, omdat zij ook denkt: het is niet meer zo 

dat ik nog twintig jaar bij dit bedrijf moet wer-

ken. De branche is altijd groter dan je huidige 

werkveld en het is een optie om wat anders te 

gaan doen als dat nodig is.” Aartman: “Soms 

moet je ook gewoon iets proberen om te kijken 

waar het schip strandt. En je merkt soms dat een 

grote organisatie, met een reputatie-issue, vertra-

gend kan werken.” Als het over innovatie gaat, 

komen er voor het eerst ook lichte frustraties 

naar boven aan tafel. Het gaat om het gebrek aan 

snelheid waarmee innoveren soms gaat. Hui-

tema: “Ontwikkelingen als Airbnb en Uber staan 

slechts beperkt in onze polisvoorwaarden. Hoe 

moeilijk is het om dat even op te nemen? Dan 

merk ik dat het bedrijf een beetje een olietanker 

is: dat gaat echt te langzaam. Als ik het voor het 

zeggen had, zou ik dat soort processen sneller 

laten gaan, want dat is én in het belang van de 

klant én in het belang van de verzekeraar.” De 

Rooij denkt dat zijn NN een goede oplossing 

heeft gevonden om die traagheid te omzeilen. 

“Wij hebben een innovatieteam neergezet, buiten 

de business, in een ander gebouw. Zij mogen 

falen. En dat is superbelangrijk.” Batelaan: “Dat 

vraagt wel om een radicale keuze, want je moet 

als bestuurder zeggen: ik durf het apart te zetten 

en het op zijn beloop te laten.”

‘EEN GROTE ORGANISATIE 
KAN VERTRAGEND WERKEN’
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HEIDY AARTMAN (35)
Functie? Propositiemanager bij ASR.

Welke innovatie zou je op je naam willen hebben? 

“Een innovatie waarmee een groot maatschappelijk 

probleem wordt opgelost. Daar zet ik me heel  

graag voor in. Wat is er leuker dan een product of 

dienst introduceren waarmee je daadwerkelijk een 

maatschappelijke verandering teweegbrengt?”

OLIVIER BATELAAN (35)
Functie? Senior pensioenadviseur bij Zwitserleven 

PensioenServices.

Grootste misverstand over de branche? De branche 

heeft een PR-probleem. Helaas is de beleving bij veel 

consumenten nog steeds dat de branche vooral ge-

richt is op eigen gewin, terwijl er op vele fronten hard 

wordt gewerkt om klanten goede diensten tegen een 

passende prijs te bieden.

MERLYN VAN DEN BERG (33)
Functie? Transitiemanager & ad interim hoofd pro-

ductmanagement ASR Bancair.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen heb-

ben? “Het werkelijke potentieel van big data analytics 

binnen de verzekeringsbranche benutten. Iedereen 

kent de big data-‘hype’ en fantaseert over de mogelijk-

heden. Ik zou hiermee  het liefst de klanttevredenheid 

willen aanpakken die binnen onze branche continu 

onder druk staat.”

CLAUDIA COX (30)
Functie? Senior consultant Business Process Ma-

nagement bij NN.

Over 10 jaar? “Als ik terugkijk naar de afgelopen vier 

jaar dat ik werkzaam ben bij Nationale-Nederlanden 

en zie welke ontwikkelingen ik al door heb mogen 

maken, dan lijkt alles mogelijk. Het belangrijkste 

vind ik om de komende jaren te blijven leren en me 

te blijven ontwikkelen in een omgeving waar fouten 

maken mag.”

25 TALENTEN  

HEIDY AARTMAN

CEO van de toekomst
Tot slot werpen de deelnemers nog een kleine blik 

richting de toekomst. Wat zou hun generatie over 

een jaar of twintig anders doen als zij in de be-

stuurskamer zitten? De Rooij denkt dat er op wat 

uiterlijke kenmerken na - minder vaak een stropdas 

om, vaker een vrouw - weinig verandert aan de rol 

van de CEO. “Die zal de verbinding blijven maken 

tussen ‘buiten en binnen’ en de strategische richting 

aangeven.” Batelaan denkt dat de invulling van een 

directie diverser zal worden: “Ik zie dat er best veel 

mensen in de directie zitten die een financiële 

achtergrond hebben. En dat is goed, omdat we nu 

in een periode zitten die defensief is. Maar mis-

schien is het ook goed om mensen uit een andere 

bedrijfstak te halen die heel andere ervaringen 

hebben.” Aartman is het daarmee eens: “Je moet 

voor de juiste balans zorgen. Je hebt interne ken-

nisdragers nodig, mensen die al draagvlak hebben. 

Maar ik geloof er ook zeker in dat het heel succesvol 

kan zijn om externen op plekken neer te zetten 

waar rigoureuze veranderingen doorgevoerd 

moeten worden.” Teunissen zou wel graag een paar 

nieuwe competenties willen toevoegen aan de 

bestuurder. “Je moet heel goed je mensen meene-

men in de keuzes die je maakt. Want vaak zijn die 

keuzes helemaal niet verkeerd, maar snappen 

mensen niet waarom je die keuzes hebt gemaakt. 

En dan krijg je frustraties.” Handlogten voegt toe: 

“En wat erg helpt, is als iemand veel energie heeft, 

mensen kan motiveren en een goed verhaal kan 

vertellen.” Teunissen: “Dat enerzijds, maar ik vind 

het net zo belangrijk dat je als CEO goed kunt 

luisteren en vragen kunt stellen: het tonen van 

oprechte interesse. Dat je niet alleen maar uitgaat 

van je eigen beeld, maar juist informatie ophaalt bij 

de mensen in het veld.” Die communicatie moet 

ook twee kanten opwerken: werknemers moeten 

zelf ook ‘de baas’ kunnen bereiken. De Rooij: “Een 

CEO moet benaderbaar zijn als er signalen zijn in 

de organisatie die via de businesslijn niet doorko-

men.” Dat is bij NN wel het geval, zegt De Laat: 

“Het gaat om de perceptie van toegankelijkheid. En 

als ik bij ons dan kijk naar David Knibbe, zou ik 

geen barrière voelen om op hem af te stappen.” 

OLIVIER BATELAAN
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ERIC VAN GOOL (27)
Functie? Distributiestrateeg bij Aegon.

Grootste misverstand over de branche? “Mij wordt 

plagend weleens gevraagd waarom ik me bezig houd 

met dat saaie verzekeren. En, eerlijk is eerlijk, het 

klinkt ook wel saai. Maar als branche hebben we de 

kans om waarde te bieden aan mensen op belang-

rijke momenten in hun leven. Dat geeft niet alleen 

veel verantwoordelijkheid, maar maakt het werken 

juist interessant. Voor mij was en is die relevantie 

voor mensen een belangrijke reden om in de verze-

keringsbranche te werken.”

CAROLIEN HANDLOGTEN (29)
Functie? Als programmamanager verantwoordelijk 

voor het dossier beleggingsverzekeringen voor alle 

labels van Delta Lloyd Groep. 

Grootste misverstand over de branche? Dat het 

een saaie branche is waarin alleen grijze mannen 

werken. Het is een turbulente branche met vele ver-

anderingen en maatschappelijke impact. Ik vind het 

erg fijn dat ik daar wat aan kan bijdragen. 

BRAM HERMELINK (28)
Functie? Formulemanager Call bij NN.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen 

hebben? “Een service-innovatie waarmee we verze-

keringen uit de hoek van commodity kunnen trekken, 

waarmee we ervoor zorgen dat we echt relevant zijn 

op de momenten dat het er voor onze klanten toe 

doet. Ik denk dat veel bedrijven naar zoiets op zoek 

zijn, maar de eerste die hierop het verschil weet te 

maken en de dingen echt anders gaat doen heeft 

volgens mij een hele belangrijke stap gezet.”

WESLEY VAN ’T HOF (28)
Functie? Oprichter, meerderheidsaandeelhouder en 

algemeen directeur van Hoffelijk NV, met dochteron-

dernemingen Hoffelijk Opleidingen, Hoffelijk Interim 

en Hoffelijk Examens.

Grootste misverstand over de branche? “Dat er 

alleen maar (of in ieder geval veel) mensen in de 

branche werken die snel en veel geld willen ver-

dienen, een stigma dat enkel en alleen ontstaan is 

door excessen. Erg jammer, want ik zie iedere dag 

gepassioneerde professionals die het beste voor 

hebben met hun klant en leven voor het vak. Deze 

professionals moeten jammer genoeg vechten tegen 

het stigma.”

AGE HUITEMA (26)
Functie? Online & Social Media-marketeer bij Aegon.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen 

hebben? “Momenteel werk ik aan een Aegon-breed 

project rondom de bescherming van privacy van de 

klant. Vanuit een toekomstbestendige visie op pri-

vacy treffen we maatregelen die enerzijds de klant 

beschermen, maar anderzijds ook ruimte bieden 

voor het toepassen van innovatieve oplossingen. Ik 

zou het heel gaaf vinden als het lukt om een beleid 

neer te leggen waarin zowel het klantbelang, de 

wensen uit het bedrijf én de juridische aspecten 

geborgd zijn. Dat is best een uitdaging.”

MIKE KRUIZINGA (29)
Functie? Internetmarketeer bij Zwitserleven

Over 10 jaar? “Dan wil ik in de top 100 marketeers 

van Nederland staan. Het liefst werkend voor een A-

merk binnen of buiten de financiële dienstverlening 

in een organisatie die mensgericht is.”

EMILY DE LAAT (27)
Functie? Marketeer Schade Particulier bij NN.

Grootste misverstand over de branche? “Dat 

werken bij een verzekeraar saai is, misschien met 

name voor een marketeer. Mijn ervaring is dat er 

juist heel veel beweging is, dat er veel uitdagingen 

liggen en het daarom een zeer dynamische omge-

ving is!”EMILY DE LAAT

AGE HUITEMA

CAROLIEN HANDLOGTEN

‘ WE HEBBEN DE KANS OM 
MENSEN WAARDE TE BIEDEN 

OP BELANGRIJKE MOMENTEN 
IN HUN LEVEN’



 18 SEPTEMBER 2015 :     47

KAYA DE LANGE (28)
Functie?  Teammanager Pensioen.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen 

hebben? In de Innovation Challenge van Delta 

Lloyd ben ik bezig met het uitwerken van een 

nieuw schadeproduct waarbij het verzekeren veel 

eenvoudiger wordt gemaakt voor de klant door 

een totaal nieuwe propositie in de markt te zetten. 

Als we in staat zijn dit op een goede manier in de 

markt te zetten dan is dat volgens mij écht een in-

novatie op de financiële markt. Dat zou ik dolgraag 

willen realiseren!

MONIEK LITJENS (33)
Functie? Cost controller Benelux bij Allianz

Over 10 jaar? “De wereld verandert snel en mijn 

ambities lopen nogal uiteen, waardoor ik nog niet 

precies weet waar ik over 10 jaar zal staan. Mijn 

ambitie loopt uiteen van een managementfunctie 

binnen Allianz tot aan een hotel met olijven en een 

wijngaard in Zuid-Frankrijk. Beide dromen zou ik 

willen waarmaken, alleen weet ik van beide nog niet 

binnen welk tijdsbestek.”

SYLVESTRO LORELLO (25)
Functie? Senior consultant bij Aon Global Risk 

Consulting.

Over 10 jaar? “Over 10 jaar wil ik een positie  

verworven hebben waarin ik ons bedrijf verder kan 

helpen door de juiste keuzes te maken. Hoe die 

functie er precies uitziet, weet ik niet en vind ik  

irrelevant. Naar mijn idee moet je jezelf omringen 

door een gemotiveerd team en niet bang zijn om 

risico’s en verantwoordelijkheid te nemen. Elke 

verandering gaat gepaard met onzekerheden, maar 

ik voel mij comfortabel om daarin het voortouw te 

nemen.”

CINDY MEIJER (33) 
Functie?  Ik werk bij Regulatory Office Aegon NL 

en ben onder meer verantwoordelijk voor de  

contacten met DNB. Afgelopen jaar heb ik een 

project gecoördineerd ter implementatie van 

Solvency II en ik assisteer de CFO van Aegon NL 

waar nodig.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen 

hebben? “Ik zou nog wel een innovatie op mijn naam 

willen hebben waardoor we nog slimmer en makkelij-

ker contact kunnen maken met onze klanten. We zijn 

natuurlijk al ver met social media en onze mobiele 

apps maar volgens mij kunnen we nog veel vaker 

direct in contact komen met onze klanten. Klanten 

het gevoel geven dat ze ons echt kennen, Aegon een 

gezicht en een stem geven bij onze klanten. We stu-

ren bijvoorbeeld nog steeds brieven, ik weet dat er 

wettelijke verplichtingen zijn, maar we moeten toch 

met onze tijd mee. Misschien moeten we wel gaan 

Whatsappen met onze klanten.”

DIEDERIK MERKX (29)
Functie? Teamleider binnen het zakelijk Levenbedrijf 

(Delta Lloyd).

Over 10 jaar? Ik denk dat ik dan net terug ben van 

een baan in het buitenland. Ik wil graag de wereld 

zien en in een andere omgeving en cultuur werken, 

wel denk ik dat ik daarna weer terugkom. Welke func-

tie ik dan heb, is lastig te zeggen; ik denk een baan 

die vergelijkbaar is met een directiepositie binnen 

Delta Lloyd, dat is in ieder geval wel mijn ambitie.

NATASJA NARON (33)
Functie? Oprichter van adviesbureau Gabriël Finan-

ciële Bescherming.

Welke innovatie zou je graag op je naam willen 

hebben? “Een mogelijkheid waarmee mensen veel 

meer het besef krijgen hoe je geld moet uitgeven om 

gelukkiger te worden. Er wordt zoveel gekocht wat 

nauwelijks toevoegt aan je geluk, terwijl schulden 

maar blijven toenemen. Het lijkt me geweldig als 

er een innovatie te bedenken zou zijn dat mensen 

vanuit innerlijke drive anders hun geld zouden gaan 

uitgeven en daarmee meer rust en tevredenheid 

kunnen ontvangen.”

SYLVESTRO LORELLO

‘  HOE MIJN FUNCTIE ER OVER 
TIEN JAAR PRECIES UITZIET, 
VIND IK IRRELEVANT’
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LINDA NIEUWENHUIZEN (30)
Functie? New Business Development Manager bij 

Achmea. Ik ben onderdeel van het commercieel 

managementteam van Centraal Beheer dat verant-

woordelijk is voor de particuliere verzekeringsmarkt.

Over 10 jaar? “Ik zorg ervoor dat we over 10 jaar nog 

bestaan en daar mogen mensen me ook op aanspre-

ken. The game is changing, disruptie, innovatie en 

emerging markets. Iedereen heeft het erover en weet 

dat het eraan komt, ook in de verzekeringswereld. 

Hoe daarmee om te gaan, dat weet ik te organiseren. 

De komende drie jaar wil ik een team leiden naar 

continue verbetering en vernieuwing. Een team met 

ambitie, dat groots durft te dromen, veel plezier 

heeft en hard werkt.”

MAARTEN DE ROOIJ (30)
Functie? Business manager van de CEO Schade & 

Inkomen bij NN.

Over 10 jaar? “In een veranderende omgevingen wil 

ik flexibel blijven, door bijvoorbeeld een opleiding te 

volgen en in continue dialoog met mijn manager te 

zijn over ontwikkelmogelijkheden.”

PAUL RÖTHENGATTER (35)
Functie? Eigenaar van het Lloyd’s volmachtbedrijf 

APC Holland.

Over 10 jaar? Dan verwacht ik tegen de 100% 

naamsbekendheid te hebben bij tussenpersonen in 

de Benelux en nog minimaal vijf innovatieve produc-

ten op de markt te hebben gebracht.

INEZ TEUNISSEN (34)
Functie? Adjunct-directeur bij ASR Schade.

Wat is het grootste misverstand over de branche? 

“Dat schadeverzekeraars niet klantvriendelijk zijn 

en het uitgangspunt hanteren schadeclaims zo veel 

mogelijk af te wijzen, in plaats van er in principe van-

uit te gaan dat de schade gedekt is, tenzij... De klant 

krijgt waar hij recht op heeft: een faire klantvriende-

lijke schadebehandeling.”

THIJS VISSCHER (26)
Functie? Strategic analist New Business Develop-

ment bij Aegon.

Over 10 jaar? Dan heb ik een baan of eigen bedrijf 

waarin plezier, uitdaging, spanning en impact 

terugkomen en waarin ik mijzelf als persoon kan 

blijven ontwikkelen. Een droombaan zou naast 

ondernemend en commercieel ook internationaal 

georiënteerd zijn en is niet sectorgebonden. Een 

eerdere opdracht voor Aegon in Japan heeft mijn 

internationale ambitie nog verder gestimuleerd.

VINCENT WELTEN (26)
Functie? Account adviseur Claims bij Havelaar & 

Van Stolk (100% dochteronderneming van Allianz).

Grootste misverstand over de branche? Sommige 

klanten zeggen: ‘Ik betaal al jaren premie. Nu heb ik 

schade en krijg ik niets.’ Daaruit blijkt dat sommige ver-

zekerden het idee hebben dat ze jaren premie betalen 

en geen gehoor krijgen bij schade. Verzekeraars staan 

bekend om hun frequente verwijzingen naar de kleine 

letters. Maar misschien is het juist de onwetendheid 

die deze opmerkingen drijft. Daar zit een belangrijke rol 

voor de verzekeraar en het intermediair, namelijk ervoor 

zorgen dat de klant goed wordt geïnformeerd.

FRANK VAN WESSEL (32)
Functie? Manager Online: bij Delta Lloyd Groep ver-

antwoordelijk voor online sales, online service, online 

kanalen en de digitale transformatie voor de merken 

Ohra en Delta Lloyd. 

Grootste misverstand over de branche? Het beeld dat 

er niet wordt gewerkt aan klantgerichtheid en dat er 

onvoldoende modernisering plaatsvindt. Dat klopt niet.

TESSA WITTE (32)
Functie? Online marketeer bij Reaal en vanuit mar-

keting verantwoordelijk voor al onze social media-

activiteiten.

Wat is het grootste misverstand over de branche? Dat 

wij allemaal vette bonussen verdienen, rondrijden in 

dikke auto’s en allemaal saaie verzekeringsmensen zijn. 

Dat is zo zonde! Via onze eigen medewerkers op social 

media zouden wij perfect kunnen laten zien dat dit niet 

het geval is en ons zo losmaken van dit misverstand.

MAARTEN DE ROOIJ

INEZ TEUNISSEN

‘EEN DROOMBAAN IS NIET 
SECTORGEBONDEN’


