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Mr. Maud van Lent (28) studeerde rechten (afstudeerrichting aan-
sprakelijkheidsrecht) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na 
haar afstuderen in 2011 trad zij in dienst bij Dirkzwager advocaten 
en notarissen. Op de afdeling aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
houdt zij zich sindsdien als advocaat onder andere bezig met zaken op 
het gebied van  letsel, werkgeversaansprakelijkheid en verzekerings-
dekking. Daarnaast verdiept zij zich met enkele collega’s in nieuwe 
risico’s, waarbij zij zich specifiek toelegt op nanotechnologie.

Young professionals over nieuwe risico’s

Meer specialisten aantrekken en 
kennis delen

Om klanten ook bij nieuwe risico’s als cyber, 3D-printing en nanotechnologie 
toereikende verzekeringsoplossingen te kunnen bieden is het wenselijk dat er meer 
specialistische kennis in huis wordt gehaald. Dit kan door meer specialisten aan te 
trekken met een technische achtergrond en door het personeel meer opleidingen op 
dit gebied te laten volgen over deze onderwerpen. Daarnaast moeten markt partijen 
bereid zijn om hun kennis meer met elkaar te delen. Dat vinden vijf young  
professionals uit de co-assurantiemarkt die bijeen zijn gekomen om van gedachten 
te wisselen over nieuwe risico’s en hoe de markt daarmee in hun ogen het best zou 
kunnen omgaan.
In het kantoor van Aon in Rotterdam praten we met 

schade-expert mr. Kees Heijboer (Cunningham 

Lindsey), makelaar drs. ing. Steven Kelder (Aon), 

advocaat mr. Maud van Lent, klant Ralph Mulder 

(E.ON) en verzekeraar mr. Kirsten Riemeijer 

(Zurich). Ook bij deze young professionals blijkt dat 

de meeste ‘bij toeval’ in de verzekeringsbranche te-

recht zijn gekomen. Alleen Heijboer koos bewust 

voor een carrière in het expertisevak. 

DynaMisch en boeienD
Hoewel zij de bedrijfstak destijds niet of nauwe-

lijks kenden, hadden zij daar natuurlijk wel een 

bepaald beeld bij. Niet verrassend is dat ‘stoffig 

en saai’ daarbij de boventoon voerden. Geheel 

ten onrechte, vinden de vijf, die unaniem het wer-

ken binnen de co-assurantiemarkt als dynamisch, 

boeiend en afwisselend bestempelen. “Je hebt re-

gelmatig te maken met interessante, vaak grote 

klanten en bijzondere risico’s”, zegt Riemeijer. 

“Als buitenstaander denk je vooral aan particulie-

re verzekeringen, maar de zakelijke markt is veel 

interessanter. Zelf heb ik bijvoorbeeld te maken 

met grote publiek-private (PPS) projecten.” Expert 

Heijboer heeft dezelfde ervaring. “Je komt bij ver-

schillende soorten bedrijven over de vloer: groot, 

klein, jong, oud, traditioneel en innovatief. Dat 

maakt het buitengewoon interessant. Bovendien 

sta je bij schades vooraan en heb je met verschil-

lende partijen te maken met allemaal hun eigen 

belangen.” In de advocatuur is het volgens Van 

Lent niet anders. “Dossiers op mijn vakgebied, 

het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, zijn 

vaak complex en de financiële belangen doorgaans 

groot. Elke zaak is weer anders. Dat maakt mijn 

werk gevarieerd en interessant.”

Ook bij Kelder en Mulder heeft de kennismaking 

met de (zakelijke) verzekeringsbranche hen in 

positieve zin verrast. Vooral wat betreft de profes-

sionaliteit, het energieke en boeiende karakter van 

de co-assurantiemarkt en de variatie in werkzaam-

heden en klantenkring. Het imago van de branche 

komt volgens beiden dan ook geenszins overeen 

met de realiteit van alledag. Ook op ander vlak is 

hen het een en ander opgevallen. “Tijdens mijn 

eerste nieuwjaarsbijeenkomst enkele jaren geleden 

merkte ik wel dat ik één van de allerjongsten was en 

de gemiddelde leeftijd van beursprofessionals best 

hoog is. Daarnaast viel het me op dat er geregeld 

toch wel met enige weemoed werd gesproken over 

de ‘beurs’-tijd. Ik heb de fysieke beurs nooit mee-

gemaakt, dus ik mis het niet. Als je al die verhalen 

hoort, word je echter wel nieuwsgierig”, aldus de 

jonge makelaar, die verder signaleert dat er in de 

branche zo nu en dan behoorlijk traditioneel wordt 

gedacht. “Neem het cyberrisico. Er wordt gediscus-

sieerd binnen welke branche dit risico behoort. Wat 

maakt dat uit, denk ik dan. Het gaat er om dat er 

een adequate oplossing voor de klant wordt gevon-

den. Bovendien is het een brancheoverschrijdend 

risico.” Mulder herkent zich in het verhaal van zijn 

discussiegenoot over de samenstelling van het co-

assurantiebranche. “Veel oudere mannen in grijze 

en blauwe pakken, al zie je de laatste twee, drie jaar 

wel een lichte kentering daarin optreden. Er zijn 

steeds meer jongeren actief in de markt bij make-

laars, verzekeraars en experts. Een goede zaak.”

nieuwe risico’s
Wat zijn de voornaamste nieuwe risico’s die op de 

samenleving en dus ook op de verzekerings- en 

schaderegelingsbranche afkomen? Vrijwel iedereen 

noemt hierbij als eerste het cyberrisico vanwege de 

steeds grotere hoeveelheid (persoonsgevoelige) in-

formatie in IT-systemen. Riemeijer wijst daarnaast 

op de komst van 3D-printing met zijn ogenschijn-

lijk onbegrensde mogelijkheden om producten, 

groot en klein, te kunnen fabriceren. “Vooral het 

aansprakelijkheidsvraagstuk vraagt hierbij de aan-

dacht, want welke partij is ervoor verantwoordelijk 

als er iets mis gaat met een 3D-geprint product?” 

Van Lent brengt nanotechnologie als derde ‘nieu-

we risico’ naar voren. “Het is een risico waarover 

nog heel weinig bekend is. In welke producten 

wordt deze technologie toegepast en wat zijn de 

mogelijke risico’s? Ik heb bij diverse bedrijven en 

fabrikanten geprobeerd hierover meer te weten te 

komen, maar iedereen is zeer terughoudend in het 

verschaffen van informatie. Dat maakt het voor mij 

en mijn collega’s lastiger om op dat punt bedrijven 

juridisch van advies te kunnen dienen om het mo-

gelijke risico van claims te reduceren. Sowieso acht 

ik het wenselijk als advocaat eerder bij een geschil 

betrokken te worden en niet pas wanneer partijen 

er niet meer met elkaar uitkomen.” 

Voor Kelder vormt de steeds sneller veranderende 

buitenwereld als grootste nieuwe risico. “Hierdoor 

ontstaan er op steeds kortere termijn nieuwe  

risico’s zoals cyber, 3D- printing, nanotechnologie 

enz. Het is nauwelijks te voorspellen wat we over 

tien jaar voor mogelijke nieuwe risico’s zien. Deze 

onvoorspelbaarheid vormt voor zowel onze klan-

ten als voor ons als branche het grootste risico en 

zullen we ons hierop moeten instellen.” Heijboer 

constateert bij zijn expertisewerk dat steeds min-

der bedrijven een product van begin tot het eind 

maken, maar doorgaans maar één onderdeel. “Als 

er wat fout is gegaan, is het lastiger te achterhalen 

waar dat is ontstaan en welke partij aansprakelijk 

is. Mede daardoor hebben we bij schade met meer 

partijen te maken, wordt ons werk complexer en 

onze dossiers dikker.” Ook energiebedrijf E.ON is 

druk met innovatie en spelen er derhalve nieuwe ri-

sico’s. Mulder: “Het is van belang om de juistheid 

van alle data bij nieuwe risico’s te inventariseren 

en blijvend te beheersen. Dit zal in de nabije toe-
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Mr. Kees Heijboer (29) studeerde twee jaar geleden af aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam in het bedrijfsrecht met als afstudeer-
richting handelsrecht. Hij koos bewust voor een carrière in het 
expertise- en verzekeringsvak, omdat hij tijdens zijn stage in de advo-
catuur wilde hij weten waar de feiten vandaan kwamen die juristen 
in hun rechtszaken gebruikten. Deze kwamen vaak van de experts. Hij 
ging aan de slag als junior schade-expert bij Cunningham Lindsey 
Nederland en na een jaar werd hij aangesteld als volwaardig expert 
productaansprakelijkheid en recall en tevens is hij bij het expertise-
bureau werkzaam als bedrijfsjurist.

Drs. ing. Jan Steven Kelder (30) volgde de opleiding Logistiek aan de 
Hogeschool Rotterdam en vervolgens bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit. Na een traineeship van een halfjaar bij zowel de Port of 
Rotterdam als bij Maersk Line ging hij in maart 2008 als marine-
expert aan de slag bij Cunningham LindseyMarine waar hij ruim 
3,5 jaar zou werken. In het najaar van 2011 stapte hij over naar 
Aon, waar hij zich als senior broker marine vooral bezighoudt met 
transportverzekeringen en logistieke aansprakelijkheid.

Ralph Mulder (35)  volgde na de VWO de Hogere Europese Beroepen 
Opleiding en specialiseerde zich verder in het verzekeringsvak als 
register financieel dienstverlener. Bij Lint & Martens Verzekeringen 
vervulde hij verschillende rollen en hield zich bezig met de advisering 
omtrent alle vormen van particuliere en bedrijfsverzekeringen. In juni 
2011 stapte hij over naar energiebedrijf E.ON, waar hij sindsdien 
werkzaam is als Insurance & Subsidy Manager op de afdeling Tax & 
Insurance.  In die functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het 
beheren van de verzekeringsportefeuille in de Benelux, die met name 
brand-, bedrijfsschade-, aansprakelijkheid- en CAR-verzekeringen 
omvat, en voor de afwikkeling van schades. 

Mr. Kirsten Riemeijer (29) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit 
in Groningen. Na haar afstuderen in 2012 werkte zij een half jaar als 
recruiter bij een uitzendbureau  voordat zij in de verzekeringsbranche 
terecht kwam. Bij Zurich Global Corporate Benelux in Den Haag 
werkt zij sinds begin 2013 als underwriter Financial Lines, waarbij 
zij zich onder meer toelegt op beroepsaansprakelijkheid, design & 
constructen en nieuwe risico’s als cyberrisks en 3D-printing. 

komst steeds uitdagender worden. We beschikken 

over veel gegevens van onze klanten. Het wordt ook 

steeds belangrijker om adequate maatregelen te 

treffen om te voorkomen dat deze gegevens in ver-

keerde handen vallen.”

aanpak branche
Hoe gaat de branche in jullie ogen met de nieuwe 

risico’s om? In het algemeen goed, vinden de vijf. 

De risico’s hebben de aandacht en worden uitvoe-

rig bestudeerd. Voor cyberrisico’s zijn al meerdere 

aanbieders met een speciale polis op de markt ver-

schenen. Voor de overige risico’s is dat nog niet het 

geval en worden ze soms op bestaande polissen 

ondergebracht. Het ontbreken van schadestatis-

tieken, nodig om de risicopremie vast te kunnen 

stellen, vormt zo nu en dan een belemmering voor 

acceptatie. Mede daardoor heeft ook de experti-

sebranche nog niet echt ervaring opgedaan. Bij 

Cunningham Lindsey is men zich hierop aan het 

voorbereiden, onder meer door het aantrekken van 

specialisten op dit vlak en het uitbreiden van het 

Cyber Risk-team. 

Juist bij nieuwe en daardoor vaak onbekende risico’s 

is het volgens de young professionals wenselijk dat er 

door marktpartijen veel meer know how hieromtrent 

in huis wordt gehaald. Door meer specialisten met 

studie- of werkervaring over die onderwerpen in 

huis te halen en/of medewerkers meer specialis-

tische kennis bij te brengen. Verder vinden zij dat 

de aanwezige kennis en ervaring veel meer met an-

dere marktpartijen moet worden gedeeld om op die 

manier klanten nog betere verzekerings- en risk-

managementoplossingen te kunnen bieden. 

wat Moet anDers?
Als jullie morgen de leiding zouden krijgen binnen 

je bedrijf, wat zou je dan als eerste willen verande-

ren?’, luidt de (inmiddels traditionele) slotvraag die 

in deze rubriek steevast aan het panel young profes-

sionals wordt gesteld. Verzekeraar Riemeijer steekt 

van wal: “Ik zou zowel binnen mijn eigen bedrijf 

maar vooral binnen de co-assurantiemarkt willen 

bevorderen dat er, vanzelfsprekend binnen de gren-

zen van de mededingingsregels, meer onderling 

wordt samengewerkt en er meer aan kennisdeling 

wordt gedaan. Verder zou ik me ervoor inzetten om 

de voordelen van de zakelijke verzekeringsbranche 

meer te promoten, zowel naar het bedrijfsleven toe 

als naar universiteiten en hogescholen om meer 

jonge mensen te interesseren voor een baan in deze 

boeiende sector.”

Advocaat Van Lent gaat grotendeels met haar mee. 

“Aandacht voor het imago van de branche heeft 

mijns inziens wel prioriteit. Ook meer investeren 

in kennis en mankracht en het delen van die know 

how met elkaar juich ik toe. Hoewel dat niet een-

voudig zal zijn, wil ik me het meest inzetten om te 

bevorderen dat er door de betreffende bedrijven en 

organisaties meer informatie over nanotechnolo-

gie met ons en de rest van de markt wordt gedeeld. 

Dat zou zowel onze dienstverlening als die van de 

verzekeringsbranche ten goede komen.” Heijboer 

zegt te verwachten dat over vijf jaar veel zal draai-

en om ‘data’. “Met het oog daarop zou ik me als 

expertisebureau meer gaan inzetten voor schades 

als gevolg van diefstal of misbruik van data, op 

cyberrisks derhalve. Door vooral meer te gaan in-

vesteren in mankracht en in specifieke kennis van 

het personeel.”

Mulder zoekt het vooral binnen zijn eigen bureau. 

“Als leidinggevende zou ik vooral met betrekking 

tot cybercriminaliteit precies willen weten hoe 

we er voorstaan en me daarover zowel door eigen 

mensen alsmede door externe specialisten terdege 

laten informeren. Om op basis van die informa-

tie te bekijken in hoeverre verdere aanpassing van 

de beveiliging vooraf wenselijk is of niet. Je kunt 

met dit risico niet voorzichtig genoeg zijn. Verder 

zou ik willen nagaan waar wij nog innovatiever 

te werk kunnen gaan, ook al loop je daarmee de 

kans dat er een keer een nieuw idee sneuvelt. Ik 

ben voorstander van het trial and error-principe met 

de kanttekening dat men waakzaam is voor de ri-

sico’s en dat deze niet uitmonden in een keten van 

schades.” Makelaar Kelder tot slot: “Ik zou de orga-

nisatie zo inrichten dat we klantgerichter kunnen 

werken en sneller kunnen schakelen op nieuwe ri-

sico’s. Dit door de organisatie meer in te richten op 

klantsegmenten in plaats van de traditionele ver-

zekeringsindeling. Daarnaast zou ik mijn steentje 

willen bijdragen aan de verdere bekendheid en het 

verbeteren van het imago van de branche. Ook zou 

ik veel aandacht geven aan het efficiënt omgaan 

met de wet- en regelgeving. Deze drukt nu zwaar 

op onze organisaties. Als we hier efficiënter mee 

om kunnen gaan, creëren we meer ruimte om mee 

te denken met onze klanten en nieuwe risico’s.”


