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“Ons voornaamste kapitaal
is human talent”
“De co-assurantiebranche is om meerdere reden ‘people’s business’. Ons voornaamste kapitaal is dan ook ‘human talent’, kapitaal dat we met z’n allen moeten
koesteren. Het is dan ook zaak dat hierin volop wordt geïnvesteerd, zowel wat
de instroom als doorstroom van (hoog gekwalificeerde) medewerkers betreft. Dat
geldt zowel voor makelaars, verzekeraars als voor expertisebureaus, ongeacht de
omvang. Simpelweg, omdat de continuïteit van elke onderneming daarmee is
gebaat.
Als VNAB hebben wij dat eveneens onderkend. Inmiddels zijn door de marketingcommissie onder leiding van Laura Rath tal van initiatieven ontplooid om de
bekendheid van de co-assurantiemarkt als boeiende, dynamische werkomgeving
én carrièreplaats beter bekend te maken bij studenten en andere young professionals: lezingen en presentaties bij hogescholen en universiteiten, gegeven door
vakmensen uit onze eigen ambassadeurspool en deelname aan de Carrièrebeurs.
Bovendien wordt samen met Inholland gesproken over een speciaal op de coassurantiemarkt afgestemde opleiding op HBO-niveau.
Hoewel deze activiteiten positief worden omarmd door een groot aantal leden,
die ook zelf actief zijn in de werving van jong talent op de arbeidsmarkt, laat
de follow up bij een deel van de aangesloten makelaars en verzekeraars helaas
te wensen over. Zo bleven de vele tientallen CV’s onberoerd van HBO- en WOstudenten die tijdens de Carrièrebeurs aangaven geïnteresseerd te zijn in een baan
in de co-assurantiemarkt. Een gemiste kans en uiteraard zonde van de investering
c.q. inspanningen.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht maakt het bovenstaande echter
overduidelijk dat er bij studenten en andere young professionals wel degelijk
belangstelling is voor een baan in de co-assurantiemarkt. Wat dat betreft is ook
het tijdsbeeld gunstig voor de in dit segment opererende makelaars, verzekeraars en
expertisebureaus en zijn mijns inziens door de crisis de kansen gekeerd, vooral ten
opzichte van de banken. Ik zou een ieder dan ook willen oproepen werk te maken
van actieve benadering van de arbeidsmarkt en zorg te dragen voor een tijdige,
adequate successieplanning. In het eigen belang én in dat van de gehele markt.”

Van nota naar
In het kader van de recente aanpassing van de huisstijl heeft
de Marketingcommissie van de VNAB besloten ook het PRmagazine ‘AssurantieBeursNota’ en de website in een moderner
jasje te steken. De vernieuwde website wordt later gepresenteerd. Voor
u ligt het eerste nummer van de ‘VNAB Visie’ met haar meer eigentijdse vormgeving en nieuwe, opvallende bladformaat. Wij wensen u
veel leesplezier.
De Marketingcommisie
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Het thema van deze eerste uitgave van de ‘VNAB Visie’, de aanpak
van de arbeidsmarkt, staat ook centraal tijdens het VNAB-event dat
wordt georganiseerd op dinsdag 8 november a.s. in Oegstgeest. Als
locatie is dit keer gekozen voor het Corpus Congress Centre, gelegen
vlak bij de A-44 nabij Leiden.
Hoe gaan we als co-assurantiemarkt om met de instroom van goed
gekwalificeerde studenten en andere young professionals? Wordt
er voldoende aandacht besteed aan de doorstroom van mede
werkers? Wat verlangen studenten anno 2011 van werkgevers? Die
vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst, waarbij tevens uit de
doeken wordt gedaan welke activiteiten de VNAB zoal onderneemt
om de bekendheid van de co-assurantiemarkt bij HBO- en WOstudenten te vergroten. Als gastspreker treedt op Doekle Terpstra,
bestuursvoorzitter bij Hogeschool Inholland. Voorts vindt er een
paneldiscussie plaats. Aanmelden kan via lezingen@vnab.nl.

In 2015 tekort aan

300.000 HBO-ers

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Mede daardoor worden hieromtrent zeer frequent onderzoeken gedaan. Hieronder treft u een
aantal interessante uitkomsten aan:
• In 2015 is er een tekort aan 500.000 arbeiders, waarvan 300.000
HBO-ers;
• Door de recessie zijn medewerkers het afgelopen jaar meer op
hun plek blijven zitten;
• Van alle vacatures op dit moment is 55% minimaal van HBOniveau;
• Van de huidige arbeidsmarkt is momenteel 31% hoogopgeleid;
• Door toenemende files zal de wervingscirkel de komende jaren
met 55% afnemen;
• Er is een geringe verhuisbereidheid en afnemende mobiliteit door
de situatie op de huizenmarkt;
• Al drie jaar op een rij worden er 10% minder orientatiebronnen
gebruikt om een baan te zoeken;
• Gebruik social media neemt toe om een baan te zoeken;
• Een reis die nu 60 minuten duurt, zal in 2015 80 minuten duren;
• De gemiddelde reisbereidheid in 38 minuten;
• in 2015 zullen bedrijven failliet gaan door tekort aan goed
personeel;
• De werkgever moet een ‘merk’ zijn: employer branding;
• Retentiemanagement is juist een reden van verloop.

Elsbeth Uleman
wint allereerste Cobra Young Professional Award
Elsbeth Uleman, werkzaam als Senior Underwriter Property bij Chartis Europe, is de eerste winnaar geworden van de Cobra
Young Professional Award 2011. De leden van Cobra1998, het platform van young professionals werkzaam in of gelieerd aan
de brandsector van de co-assurantiemarkt, kozen haar uit zes genomineerden. Zij ontving de prijs, omdat zij ‘zich actief
opstelt buiten haar dagelijks werk, geen ‘9 tot 5 –mentaliteit’ heeft, spontaan, enthousiast, leergierig en daadkrachtig is’.
Tijdens een drukbezochte feestelijke bijeenkomst in mei ontving Uleman, die eenderde van de stemmen kreeg, de Award
Elsbeth Uleman (links) en Cobra 1998-voorzitter
uit handen van de kersverse Cobra 1998-voorzitter Rembrand Duindam. Bij de verkiezing eindigde Arno van den Bosch Rembrand Duindam.
(Allianz) op de tweede plaats en Jacco van de Meent (Van Traa Advocaten) als derde. VNAB-voorzitter Rolf van der Wal
hield voorafgaande aan de uitreiking een inleiding over talentmanagement, gerelateerd aan de co-assurantiemarkt.

HBO-Monitor 2010:

Negen van de tien studenten
vindt baan binnen drie maanden
Afgestudeerde HBO-ers met een baan vinden deze doorgaans snel: 88% gaat binnen drie
maanden na afstuderen aan de slag; driekwart zelfs binnen een maand. Bovendien vindt bijna
acht op de tien (79%) afgestudeerden binnen anderhalf jaar een baan op minimaal hbo-niveau
en binnen het eigen vakgebied; in 2009 was dit nog 83%, zo blijkt uit de in juli verschenen
HBO-Monitor 2010, een jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Researchcentrum
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University.
Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de afgestudeerden positief is over de aansluiting tussen
opleiding en werk. De helft van de afgestudeerde hbo’ers heeft na anderhalf jaar een vaste
aanstelling bemachtigd, een daling van 5%. Hoewel studenten uit de economische sector minder vaak een baan vinden in de eigen richting, vindt meer dan driekwart een baan op minimaal
HBO-niveau. Gemiddeld werken pas afgestudeerde hbo’ers 34 uur per week; meer dan één op
drie werk in deeltijd. Tussen 2008 en 2009 is als gevolg van de economische crisis de werkloosheid onder voltijd HBO-afgestudeerden flink gestegen van 4% naar 6%. De werkloosheid onder
alle HBO-afgestudeerden, gemeten na anderhalf jaar na afstuderen, daalde vorig jaar van 5,4%
in 2009 naar 5,2% in 2010. Afgestudeerden die een deeltijd- of een duale opleiding hebben
gevolgd, kennen met 2,8% en 1,4% een uitermate lage werkloosheid “Na de economische
crisis lijkt de arbeidsmarkt zich enigszins te herstellen”, aldus de onderzoekers.

Grey & boring
Een onderzoek van het Chartered Insurance Institute (CII) heeft uitgewezen
dat 83% van de Britse studenten een baan in de verzekeringsbranche absoluut
niet overweegt. Hoewel hier sprake is van een verbetering ten opzichte van de
90% in 2005 pleit de Britse belangenorgansiatie voor medewerkers in de verzekeringsbranche en financiële dienstverlening ervoor dat de bedrijfstak actie
moet ondernemen om de aantrekkingskracht op (jonge) talenten te vergroten
of af te komen van het imago van ‘grijze mannen in grijze pakken’. Van de
studenten betitelt 57% de verzekeringsbrandche als boring.
Chris Hanks, general manager commercial business bij Allianz, is één van de
pleitbezorgers voor meer promotie van de bedrijfstak richting jonge,
potentiële medewerkers. “Het overgrote deel van de verzekeringsmedewerkers
komt ‘bij toeval’ in de branche terecht en komt er zo achter hoe leuk en
boeiend de sector is. De grote uitdaging is het bestaande beeld om te buigen

waardoor meer talentvolle jongeren een baan in de verzekeringsbranche gaan
overwegen.”
Volgens Caspar Bartington, relationship manager education bij CII, staat bij studenten van de 21 bedrijfstakken waarin zij kunnen gaan werken na hun studie
de sector op de 20ste plaats. “Als de verzekeringsbranche zich daadwerkelijk
wil mengen in de strijd om jonge talenten, dan zal men nadrukkelijker kenbaar moeten maken wat zij young professionals te bieden heeft. Opmerkelijk is
dat 61% van de universiteitsstudenten aangeeft dat stageplaatsen het meest
van invloed zijn op hun keuze waar zij na hun afstuderen willen gaan werken,
maar dat slechts één procent van alle studenten een stage volgt in de verzekeringsbranche. De bedrijfstak mist hierdoor een grote kans om talenten aan
zich te binden, evenals door het ontoereikende aanbod van adequate opleidingsprogramma’s. Voor meer informatie over CII’s Discover Risk-campagne:
www.discoverrisk.co.uk.
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Zoek meer

toenadering
tot hogescholen!

“De slag om het menselijk kapitaal is momenteel in volle gang en mede
door de naderende verkrapping op de arbeidsmarkt zal die de komende
jaren nog verder toenemen. Bedrijven moeten met deze ontwikkeling
terdege rekening houden en daar tijdig op inspelen. Want anders zouden zij
op termijn wel eens de boot kunnen missen. Goed opgeleide, gekwalificeerde
medewerkers worden namelijk steeds schaarser.” Dat is de visie van Doekle
Terpstra, voorzitter van het College van Bestuur bij Hogeschool Inholland.
Zijn advies aan het bedrijfsleven luidt dan ook: “Zoek toenadering tot
hogescholen en maak gebruik van de vele opleidingsmogelijkheden die ze
te bieden hebben.”
Doekle Terpstra is vooral bekend vanwege zijn werkzaamheden voor vakbeweging CNV. Het overgrote deel van zijn
werkzame leven heeft hij zich voor deze organisatie ingezet. Van regiobestuurder voor de Industriebond CNV in 1980
tot voorzitter van de Vakcentrale CNV van 1999 tot 2005. Op
1 mei van dat jaar maakte hij de overstap naar de HBO-Raad,
waar hij eveneens als voorzitter fungeerde. In november van
het vorig jaar werd hij na de ontstane problemen bij Inholland
aangesteld als bestuursvoorzitter, in principe voor de periode van een jaar. “Ik heb altijd affiniteit gehad met het Hoger
Beroeps Onderwijs. Het is mooi te zien hoe jonge mensen worden opgeleid voor een carrière in het bedrijfsleven. Ik zie het
dan ook als mijn persoonlijke ambitie om onze hogeschool en
het werkveld nader tot elkaar te brengen. We hebben elkaar nu
eenmaal hard nodig en er is voor een ieder op dit terrein veel
te winnen.”

35.000 studenten
In die samenwerking met het bedrijfsleven zit volgens Terpstra
het onderscheidend vermogen van Inholland ten opzichte
van andere hogescholen. “Wij geloven sterk in een wissel-

“HBO-ers zijn gewild en populair.
Er is bij het bedrijfsleven een grote
behoefte aan goed opgeleide
studenten die kennis en praktijk
met elkaar kunnen combineren”
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werking met het werkveld, zoeken bewust met een open mind
toenadering tot het bedrijfsleven om zo ons curricula, palet
aan studierichtingen en opleidingen, optimaal te kunnen laten aansluiten bij de wensen vanuit de markt.” Ter illustratie
geeft hij wat cijfers: Inholland telde afgelopen studiejaar zo’n
35.000 studenten, verdeeld over negen vestigingen en een
90-tal opleidingen: variërend van sociale studies, communicatie, toerisme, diverse managementopleidingen tot financiële
studies, waaronder Financial Services Management. Deze opleiding wordt momenteel gevolgd door circa 440 studenten.
Inholland-studenten zijn volgens hem gewild en populair. Dat
geldt in zijn ogen overigens voor alle HBO-ers. “Er is bij het bedrijfsleven nu eenmaal een grote behoefte aan goed opgeleide
studenten die kennis en praktijk met elkaar kunnen combineren.” Terpstra ziet in de recente uitkomsten van de HBO-Raad
Monitor een bevestiging voor zijn standpunt. “Ongeveer 90%
van onze studenten vindt binnen drie maanden na afronding
van zijn studie een baan. Daarmee doen wij als Inholland met
de bovenste hogescholen mee. Deze uitkomst toont bovendien
aan dat onze studenten zich geen zorgen hoeven te maken dat
hun diploma minder waard zou zijn, zoals sommigen vreesden
na recente publicaties. Mede hierdoor liggen onze activiteiten
onder een vergrootglas en zijn onze opleidingen het meest
gecheckt door de daarvoor bestaande instanties. Bovendien
voeren we dit jaar een hoger aantal studiepunten in (45), dat
studenten moeten behalen om aan het volgende studiejaar
te kunnen beginnen. Ik durf dan ook met een gerust hart te
stellen dat al onze opleidingen de toets der kritiek met verve
kunnen doorstaan en dat onze diploma’s een meer dan uitstekende kans op een baan met zich meebrengen”, benadrukt
Inholland’s bestuursvoorzitter, volgens wie de gewildheid van
HBO-ers ook blijkt uit het feit dat werkgevers in toenemende mate studenten al vóór hun afstuderen aan zich proberen
te binden middels vooral parttime banen. “Daarmee is de
student niet gebaat, het opleidingsinstituut niet blij en heeft
ook de werkgever er geen voordeel van. Op zich zijn dergelijke werk/leer-constructies niet verkeerd, mits ondernemers
wel bevorderen dat de studenten daadwerkelijk hun studie
afmaken, examen doen en diploma behalen.”

Zelfbewust
Wat willen studenten vandaag de dag en wat verlangen zij
ondermeer van toekomstige werkgevers? Terpstra: “Wat me
opvalt is dat ze heel zelfbewust en mondig zijn en niet alleen
goed weten wat ze willen maar ook wat ze kunnen. Ik ben hier

Doekle Terpstra

ziet de slag om het menselijk kapitaal verder toenemen

“Ik zie het als mijn persoonlijke ambitie om onze
hogeschool en het werkveld nader tot elkaar te
brengen. We hebben elkaar nu eenmaal hard nodig en
er is voor een ieder op dit terrein veel te winnen”
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Hoe gaan bedrijven in Nederland in het algemeen om met
de benadering van studenten resp. de arbeidsmarkt? “Ik heb
het idee dat dit hoger op de agenda staat dan voorheen, al is
de één op dat terrein al verder dan de ander. Er vindt ook al
meer onderling overleg met ons plaats over het wenselijk geachte kennisniveau, de benodigde skills en de inhoud van de
opleidingen daartoe. De minor waarover de VNAB met ons momenteel in gesprek is, is daar een goed voorbeeld van. Wat me
overigens wel opvalt, is dat het bedrijfsleven wat de instroom
van nieuwe medewerkers betreft veelal een korte termijnbeleid erop nahoudt. Men is vooral reactief bezig, acteert zo
nu en dan wat ongeduldig en wil zodra vacatures zich aandienen die het liefst meteen ingevuld zijn: ‘handjes’ en ‘hoofdjes’.
Zo werkt het natuurlijk niet.”
Volgens Terpstra moeten bedrijven zich echter realiseren dat
er nu eenmaal enige tijd overheen gaat voordat een nieuwe,
branchegerichte opleiding is opgestart. “Dat vraagt van het
bedrijfsleven een proactieve instelling, actief meewerken en
een lange termijnvisie en -aanpak. Ik ben echter van mening
dat bedrijven in het algemeen nog te weinig toenadering zoeken tot hogescholen en andere opleidingsinstituten om het
(toekomstig) vraagstuk van het vinden van voldoende goed
gekwalificeerde medewerkers te tackelen. Het HBO heeft op
dit terrein veel te bieden. Maak er gebruik van en werk aan
een partnership dat profijtelijk is voor alle partijen”, aldus de
bestuursvoorzitter, die geen voorstander zegt te zijn van wervingscampagnes waarin allerlei cadeautjes in het vooruitzicht
worden gesteld. “Don’t do it. Het is korte termijn-gewin. Je kunt
je afvragen of de juiste mensen reageren en de goeden prikken
er wel doorheen. Veel beter is je ook hierin te onderscheiden en de attractiviteit en maatschappelijke betekenis van het
bedrijf of branche te benadrukken.”
“Young professionals zijn zelfbewust
en mondig en weten goed wat ze willen en kunnen. Ze willen uitgedaagd
worden en de ruimte krijgen om hun
kwaliteiten te kunnen etaleren”

gefascineerd geraakt door de hoge eisen die ze stellen aan opleidingen. Zij verlangen een goede opleiding, eisen kwaliteit
en willen daarbij uitgedaagd worden. Die kritische benadering hebben ze ook richting potentiële werkgevers. Ze willen
ook hierbij getriggerd worden en willen zich graag verder verbeteren. Voorts willen zij de ruimte krijgen hun kwaliteiten te
etaleren en dat er een appèl wordt gedaan op hun individuele eigenschappen en creativiteit. Ze willen een baas die hen
motiveert én faciliteert. Tijden veranderen. De huidige generatie is wars van de traditionele hiërarchie en van een ‘van 9
tot 5’-baan. Zij zijn voorstander van thuiswerk-faciliteiten en
flexwerken en willen optimaal gebruik kunnen maken van de
moderne technologieën als internet en social media. Het is zaak
daar rekening mee te houden.”

“Het bedrijfsleven houdt
ten aanzien van de instroom van nieuwe
medewerkers er veelal een korte
termijnbeleid op na”
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Benadruk attractiviteit van de branche
Wat vindt u van de profileringsinspanningen tot dusver van de
VNAB/co-assurantiemarkt op dit terrein? Terpstra: “Van mijn
collega’s heb ik begrepen dat de organisatie hiermee enige
tijd geleden een start heeft gemaakt en onder meer nauw met
ons samenwerkt. Dat juich ik uiteraard van harte toe. Zoals ik
eerder heb aangegeven zal de slag om het menselijk kapitaal
de komende jaren zich versterkt voortzetten. Daarmee moet
een ieder binnen de assurantiebranche zich terdege realiseren
dat men niet alleen met andere verzekeringsbedrijven moet
strijden om de gunst van goed gekwalificeerde young professionals, maar ook met ondernemingen uit andere bedrijfstakken.
Daarbij is het natuurlijk niet de eerste sector die op het netvlies van studenten staat als branche waarin men wil gaan
werken. De beeldvorming is niet bepaald die van een attractieve bedrijfstak. Het is daarom zaak dat de sector er werk van
maakt door te laten zien wat men doet en waar men voor staat.
Benadruk in de (arbeidsmarkt)communicatie de aantrekkelijke kanten, voorbeelden van innovatie en maatschappelijke
betekenis van de sector. Laat de ‘helden’ uit de sector hun verhaal doen, neem studenten mee op sleeptouw de branche in en
laat hen de interessante zaken en de dynamiek van de branche
aan den lijve ervaren, zoals de totstandkoming van een groot
verzekeringscontract of de aanpak van een grote schade.” ✔

Peter van den Brink en Sebastiaan Bruinenberg (Willis)

Doorstroom van

jonge talenten moet

De één zit 28 jaar in het vak; de ander vijf jaar. Beiden zijn ‘bij toeval’
in de verzekeringsbranche terecht gekomen, maar desalniettemin laaiend
enthousiast over het werken binnen de co-assurantiemarkt- “dynamisch,
divers en echt spannend” - en over de talrijke carrière- en ontplooiings
mogelijkheden. “Het stereotype beeld dat bestaat over de verzekerings
branche gaat totaal niet op voor de co-assurantiemarkt, die ook jonge
talenten veel te bieden heeft. Alleen weet geen student dat. Ik ben de enige van
mijn jaargang business administration die in deze sector is gaan werken.
Daar moeten makelaars en verzekeraars dringend wat aan doen”, zegt
Sebastiaan Bruinenberg, broker Liability & Financial Lines bij Willis
en tevens één van de zes high potentials die momenteel bij de makelaar
een speciaal opleidingsprogramma volgen en een lid van ‘the
board’ als persoonlijke mentor hebben. Daarnaast volgt hij bij de
makelaar een internationaal young potential programma.
Chief Placement Officer Peter van den Brink beaamt de urgentie
van de instroom van jong talent. “Ik constateer tot mijn vreugde dat hiervoor binnen de branche meer bewustwording aan
het komen is en dat er meer dan ooit initiatieven worden ontplooid om onze bedrijfstak onder de aandacht te brengen van
young professionals. Maar het is zeker nog niet voldoende. Juist
nu de branche zo aan het veranderen is van verkoop- naar adviesgericht en er met name qua distributie aan klantenzijde
veel staat te gebeuren, hebben we juist een enorme behoefte
aan kwalitatief hoog opgeleide jonge mensen. Temeer daar
jongeren veel meer open staan voor veranderingen en hiermee
in het algemeen beter kunnen omgaan.”
Behalve aan de instroom moet er volgens Willis’ CPO ook
worden gewerkt aan de doorstroom van jongeren. “Ik ben van
mening dat met name 40-plussers te lang op hun plek blijven
zitten, meer aan job-rotation zouden moeten doen en zich ook
meer moeten bezighouden met het overbrengen van kennis
en ervaring aan de komende generaties. Jonge talenten moeten veel sneller dan nu kunnen doorgroeien naar een hogere
functie, zeker voor werkzaamheden buiten de vakinhoudelijke
kern, zoals distributie, service en marketing & sales. Want anders
dreigt het gevaar dat zij snel afhaken en de branche voortijdig
verlaten. Op de juiste momenten (sneller) nieuwe intellectuele
uitdagingen bieden, is het credo.”
Bruinenberg heeft daar uiteraard niets op tegen. “Wat me
wel opvalt, is dat ik in mijn werk bij verzekeraars en bedrijven weinig leeftijdgenoten tegenkom. Ik heb het idee dat bij
Willis medewerkers doorgaans sneller verantwoordelijkheden

sneller
Sebastiaan Bruinenberg (links) en Peter van den Brink: “Branche moet zich meer
profileren richting studenten.”

krijgen en ook eerder zelfstandig met klanten in contact komen dan elders. Zo heb ik in het kader van mijn persoonlijk
carrièreplan de verantwoordelijk gekregen voor de opzet van
een grootschalig strategisch, commercieel project, waarvoor
ik direct aan de board moet rapporteren. Uitdagend en reuze
interessant!”, aldus de jonge broker, die desgevraagd aangeeft
heel veel van zijn meer ervaren collega’s te hebben geleerd.
“Uiteraard vakinhoudelijk, maar zeker ook op het gebied van
communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Hoe ga je
presentaties, meetings en gesprekken met de klant in; wanneer
neem je daarbij het initiatief, wanneer laat je dat aan de ander
over? Mijn opstelling daarin is nu zeker anders in dan in het
begin.”

Internationale aspecten
Bruinenberg noemt zijn strategisch project tekenend voor de
co-assurantiemarkt. “Het is een enerverende, inspirerende
werkomgeving. Je bent niet alleen vakinhoudelijk bezig, maar
ook commercieel, strategisch en analytisch. Als makelaar zit
je bovendien in de driver’s seat. Daarnaast is er het internationale aspect. Ik ga voor m’n werk zo’n zes keer per jaar naar het
buitenland. Mijn ambitie is nog eens te werken in Zwitserland,
London of New York.” Van den Brink wijst met name op de
dynamiek van de branche. “Het is de meest pure vorm van een
markt. Je werkt bovendien samen met de crème-de-la-crème
van het bedrijfsleven en met absolute topspelers bij verzekeraars, makelaars en experts. Wie, zoals ik, eenmaal in de
co-assurantiemarkt werkzaam is, zal niet snel naar een andere
bedrijfstak overstappen.”
Wat zouden jullie mee willen geven aan studenten?
Bruinenberg: “Neem in je oriëntatie op je carrière zeker ook
de co-assurantiemarkt mee. Het is een buitengewoon dynamische branche met interessant en zeer afwisselend werk en
volop mogelijkheden voor HBO- en WO-ers die bereid zijn te
investeren in zichzelf. Juristen, economen, bedrijfskundigen
en zelfs techneuten, ze zijn allen ontzettend welkom.” “Try
before you die”, luidt Van den Brink’s boodschap verwijzend
naar het bekende TV-programma van jongerenomroep BNN.
“Verdiep je eens in het werk en de klanten in die in de co-assurantiemarkt actief zijn. Er zijn volop doorgroeimogelijkheden:
als productspecialist, consultant of accountmanager.” ✔
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Verzorging van gastcolleges, lezingen, bedrijfspresentaties en -lunches Pim Polak Schoute haar bij. “Dat geldt zowel voor verzekeraars,
op universiteiten en hogescholen en deelname aan de Carrièrebeurs in makelaars als expertisebureaus.” Alex Volleman, eveneens lid
Amsterdam. Dat waren afgelopen studiejaar de eerste tastbare wapen- van de commissie, noemt de urgentie groot. “We moeten er
over twee, drie jaar echt staan, want dan begint de arbeidsfeiten van de VNAB ter vergroting van de bekendheid van de co-assu- markt volgens deskundigen te krimpen.”
rantiemarkt als interessante werk- en carrièreplek voor HBO- en WOstudenten. In onderstaand artikel blikt de hiervoor verantwoordelijke Samenwerking
commissie terug op de eerste resultaten van haar inspanningen en richt Hij stipt in dit verband een netwerkgroep van HR-managers
zij tevens het vizier op de plannen voor de nabije toekomst. Zo wordt aan die geregeld bijeenkwam om te praten over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en te kijken in hoeverre er op dit
komend jaar in nauwe samenwerking met Hogeschool Inholland in gebied samengewerkt kan worden. “Vanwege de overlap aan
Den Haag de mogelijkheid onderzocht van een zogeheten differentiatie- onderwerpen hebben we besloten dit netwerk in de VNABminor, een verdiepingsopleiding op HBO-niveau, geheel toegespitst op commissie te laten opgaan.” Sowieso is elk commissielid een
warm voorstander van een gezamenlijke aanpak van de arde co-assurantiemarkt.
Het in 2009 verschenen Turner-rapport, gebaseerd op een behoeftenonderzoek onder VNAB-leden, lag ten grondslag aan
de activiteiten om de bekendheid bij en aantrekkingskracht op
young professionals te vergroten. Laura Rath, voorzitter van de
Marketingcommissie daarover: “Om als co-assurantiemarkt
ook over vijf jaar voldoende goede medewerkers te hebben,
moet nu reeds energie gestoken worden in het binden en ontwikkelen van jong talent.” “Het is uit oogpunt van overleven
inderdaad heel belangrijk voor de bedrijfstak dat er geregeld
‘vers bloed’ van een goed niveau bij komt”, valt commissielid

beidsmarktproblematiek. “Door onze krachten op dit gebied
te bundelen, kunnen we meer zaken oppakken. Samen zijn we
sterker dan de som der afzonderlijke delen. Enkele jaren geleden was dit onderwerp nog ‘concurrentieel’; ik denk dat onze
markt nu meer inziet dat we gezamenlijk effectiever zijn”, stelt
Rath.” Volleman: “Onze eerste prioriteit is vergroting van de
bekendheid van de markt en haar aantrekkelijke carrière- en
ontplooiingsmogelijkheden. Daarbij richten we ons primair
op HBO- en WO-ers, hetgeen overigens geenszins wil zeggen
dat we HEAO’s en MBO’s niet belangrijk vinden. Een volgende
stap is de mogelijke opzet van de minor met Inholland. Ook

Laura Rath

HBO-opleiding Financial Services Management (FSM) Den Haag ontwikkelt
specialisatie voor de grootzakelijke schadeverzekeringsmarkt
In september 2012 start FSM Den Haag een specialisatie, een zogeheten minor, toegespitst op de grootzakelijke schadeverzekeringsmarkt. Volgens de betrokken docenten, waaronder mr. Maarten Fuhring,
is er sprake van een primeur. “Het is de eerste opleiding op HBO-niveau voor dit marktsegment.”
Binnen de studierichting FSM is Fuhring dé docent
voor de verschillende verzekeringsopleidingen.
“Onze FSM-opleiding is van een hoog niveau. De
opleiding omvat niet alleen een flink stuk recht,
economie, fiscaliteit, sales en marketing maar bevat tevens training van allerlei competenties.
Onze FSM-studenten volgen tevens een groot
aantal Wft-modules: schade, leven, consumptief krediet, hypotheken. Daardoor zijn ze zowel
bij stages als ná hun opleiding direct inzetbaar.”
Derde of vierdejaars-studenten van de bachelor
Financial Service Management kunnen vanaf 2012
deelnemen aan deze unieke minor.
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Binnen de VNAB is het enthousiasme voor deze
specialisatie groot aangezien haar leden behoefte hebben aan jong talent. Uit een inventarisatie
onder tweedejaars studenten kwam naar voren
dat een groot aantal studenten voor een dergelijke minor zou kiezen als deze specialisatie tot
de keuzemogelijkheden zou behoren. Studenten
kunnen zich binnen de opleiding thans reeds
specialiseren in verschillende richtingen, zoals
bijvoorbeeld Corporate Treasury Management, Public
Management and Control en Pensioenen.
Deze specialisaties zijn vooral bank- en pensioen
gerelateerd. Een minor gericht op de groot zakelij-

ke schadeverzekeringsmarkt is dus een perfecte
uitbreiding. FSM heeft VNAB benaderd in het kader van ondersteuning bij de opzet en invulling
van de beoogde nieuwe minor.
Gesprekken over de opzet en inhoud van de
minor worden de komende maanden gevoerd met
de VNAB. “Wij kiezen er bewust voor om dergelijke verdiepingsopleidingen niet vanuit een ivoren
toren op te zetten, maar dat juist te doen in nauwe
samenwerking met het betreffende werkveld. Wij
verwachten van de VNAB ook vooral input vanuit
de praktijk. Zo is er ook behoefte aan gastcolleges, casuïstiek, excursies/bedrijfsbezoeken, best
practices, stageplaatsen en interessante afstudeeropdrachten. Kortom, de ‘minor’ moet derhalve een
product worden, gebaseerd op “co-creation”. ✔

daarin moet je selectief zijn. Je kunt
niet tegelijkertijd
met alle hogescholen en universiteiten
iets opzetten.”
“Ons eerdere plan
was dan ook iets te
enthousiast”, zegt
Polak Schoute, verwijzend naar het
Pim Polak Schoute
oorspronkelijke idee
van een talentenpool. “Daarin zouden een
x-aantal studenten een werk-/stage-opleiding
krijgen met baangarantie, waarbij zij gedurende een bepaalde periode werkervaring zouden
opdoen bij zowel een verzekeraar, makelaar
en expertisebureau”, aldus de man, die tevens
(één van) geestelijk vader(s) is van de ambassadeurspool van de VNAB. “Om jongeren warm
te maken voor het vak heb je ervaren branchegenoten nodig die op enthousiasmerende
manier kunnen vertellen over de aantrekkelijke kanten van het
werken op de coassurantiemarkt.
We hebben hiervoor tot dusver een
zeven- tot achttal
‘co-as’-specialisten
geselecteerd, die
lezingen verzorgen, de stand
bemannen bij een
carrièrebeurs en

straks meedenken over de minor-opleiding bij
Inholland.”

Postitief
Polak Schoute kijkt positief terug op het eerste ‘ambassadeurs’-jaar. “Ik heb het idee
dat we met onze presentaties zowel bij veel
studenten als bij docenten de ogen hebben
geopend door aan te geven hoe interessant en
dynamisch de verzekeringsbranche kan zijn.
Voorts heb ik begrepen dat de meeste hogescholen en universiteiten waar we geweest
zijn een vervolg aan onze optredens willen geven.” Ook de andere commissieleden zijn te
spreken over de resultaten van de inspanningen in het eerste jaar. Volleman: “We hebben
met onze presentaties op hogescholen en universiteiten een paar duizend HBO- en WO-ers
bereikt en ook de uitkomst van onze deelname
aan de Carrièrebeurs - zo’n 80 CV’s van geïnteresseerde studenten - is goed te noemen. We
hebben samen onder VNAB-vlag dingen gerealiseerd, die ik in mijn eentje niet voor elkaar
zou kunnen krijgen.” Rath: “Daarbij moeten
we niet vergeten dat het pas ons eerste jaar is
dat we actief zijn. Het positieve is dat ons plan
van aanpak nu in de steigers staat en een goede basis vormt voor onze verdere activiteiten.
We gaan dan ook zeker door op de ingeslagen
weg. Daarbij hopen we dat onze inspanningen nog meer navolging zullen krijgen bij
VNAB-leden. De instroom van voldoende jonge talenten is iets wat ons allemaal raakt en
vraagt om een investering van ons allen, in
tijd, mankracht en middelen. Alleen samen
kunnen we er een succes van maken.” ✔

Alex Volleman

Met deze stand presenteerde de VNAB zich tijdens de Carrièrebeurs.

“Super interessant”
Het afgelopen jaar bezochten enkele honderden
HBO- en WO-studenten de voorlichtingsbijeenkomsten die de VNAB verspreid over het land
heeft georganiseerd. Wij vroegen drie bezoekers hoe zij deze hebben ervaren. Twee van hen
geven aan een baan in de co-assurantiemarkt wel
te zien zitten, een segment dat geen van drieën
daarvoor kende.

Yosra Maaraoui (21) is derdejaarsstudente FSM bij Inholland
in Den Haag en volgde daarvoor de MBO-opleiding Bank- en
Verzekeringen. Na vier stages bij banken en assurantiekantoren kiest zij bewust voor de verzekeringsbranche, die zij

interessanter en wat minder formeel vindt dan de banksector.
“De VNAB-presentatie vond ik super interessant. Grote schades, complexe risico’s en bijzondere klanten. Het lijkt me
boeiender dan de particuliere markt. Ik zou graag op de coassurantiemarkt willen gaan werken. Daarin ambieer ik op
termijn een leidinggevende functie bij een groot bedrijf. In heb
inmiddels aangegeven in elk geval voor de minor in aanmerking te willen komen”
Sven Janssen (20) volgt dezelfde opleiding in Den Haag.
Hoewel zijn interesse vooral uitgaat naar een baan in de banksector, met name op het gebied van vermogensbeheer, woonde
hij de bijeenkomst bij Inholland bij. “Ik wil me ruim oriënteren
op de mogelijkheden. Ik vond het een leerzame bijeenkomst
met een zeer enthousiaste spreker - Pim Polak Schoute, red. die met aansprekende voorbeelden kwam. Hij heeft me echter
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“veel dynamischer dan ik altijd
heb gedacht”
niet helemaal kunnen overhalen. Ik prefereer vooralsnog een
baan in het particuliere segment. De verzekeringsbranche is in
elk geval veel dynamischer dan ik altijd heb gedacht.”
Grigori Kodentsov (27), geboren Moskoviet maar inmiddels al
behoorlijk lang woonachtig in Nederland, studeert Fiscaal recht

en Nederlands Recht met als afstudeerrichting Bedrijfsrecht
aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij woonde de door
Make a Move en VNAB georganiseerde bedrijfspresentatie &
-lunch bij. “Een prima bijeenkomst. Positief vond ik dat de
VNAB met echte praktijkmensen naar Groningen was afgereisd; de meeste bedrijven sturen doorgaan ‘jonkies’ naar dit
soort bijeenkomsten. Ik kende de co-assurantiemarkt totaal
niet, maar heb daarvan nu een beter en vooral positief beeld
gekregen. Het lijkt me een dynamische, interessante plek om
te werken. Het is werk dat ertoe doet. Ik zie me zelf hierin wel
werken. Vooral de combinatie van commercie en vakkennis
spreekt me aan.” ✔

Ook NIVRE gaat aan arbeidsmarkt	
communicatie doen
NIVRE-directeur Henk Grootkerk en Hans de Hoog, coördinator van ‘De Kamer’ bij de
expertiseorganisatie, geven aan dat de reeds in gang gezette activiteiten van de VNAB op dit
terrein een stimulans zijn geweest voor de expertisebranche. “Hoewel iedereen van mening is
dat het wervingsbeleid primair een zaak is van de expertisebureaus zelf, is binnen ‘De Kamer’
van meerdere kanten de vraag opgeworpen of we gezamenlijk niet iets zouden moeten doen op
het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Recentelijk is de knoop doorgehakt en hebben wij
besloten hier werk van te gaan maken.”

Onbekend maakt onbemind

Hans de Hoog (links) en Henk Grootkerk: “Meer voor het voetlicht brengen wat
het vak van schade-expert zoals inhoudt.”

Grootkerk wijst op de grote onbekendheid van het beroep bij ‘de buitenwacht’. “Het overgrote
deel van de schade-experts is bij toeval in het vak terechtgekomen: via de verzekeringsbranche,
bouw, scheepvaart, advocatuur of transportsector. Om meer mensen, met name jongeren, te
enthousiasmeren voor het expertisevak is het in de eerste plaats nodig dat we meer voor het
voetlicht brengen wat een expert zoal doet en wat er aan (voor)opleiding nodig is om het te
worden.”
Desgevraagd geven beiden aan dat mede door de marktontwikkelingen op schadegebied de
directe urgentie aan nieuwe ervaren experts op zich niet zo groot is. De Hoog: “Dat neemt niet
weg dat mede vanwege de vergrijzing aandacht voor de instroom van jongeren geboden is.
Bovendien is er sprake van een verandering. Er wordt veel gerichter en selectiever naar nieuw
personeel gezocht. Daarbij is er minder behoefte aan generalisten en meer aan specialisten.
Overigens verschilt dat sterk per branche of per segment: proces- of projectschades.” Volgens
Grootkerk speelt ook het kostenaspect een rol. “Mede daardoor zie je dat bureaus er bewust
vaker voor kiezen jonge experts zelf op te leiden tot specialist dan een meer ervaren, en daardoor duurdere kracht van buiten aan te trekken.”

Vergroting van de bekendheid van het vak
van schade-expert, met name bij studenten en
andere young professionals. Om zo de instroom Samenwerking
van ‘vers bloed’ in de expertisebranche op ter- De beide NIVRE-representanten zijn van mening dat het expertisevak veel te bieden heeft. “Je
mijn structureel te bevorderen. Dat is de grote kunt, uiteraard bij voldoende kwaliteiten, al snel zelfstandig schades regelen en hebt, zeker
drijfveer voor branche- en beroepsorganisatie in vergelijking met veel andere banen, al snel een redelijke mate van vrijheid en veel verantNIVRE om gericht werk te maken van arbeids- woordelijkheid. Bovendien is het werk, zeker aan de projectkant, zeer afwisselend”, benadrukt
Grootkerk. “We moeten nu gaan werken aan vergroting van de bekendheid van het vak van
marktcommunicatie. Daartoe wordt onder schade-expert”, haakt De Hoog in. “We gaan binnen ‘de Kamer’ ons nu buigen over de
auspiciën van ‘De Kamer’, waarin de werkge- manier waarop we dat het beste kunnen doen. Dit jaar willen we een plan van aanpak
vers in de expertisebranche vertegenwoordigd presenteren. Voor wat betreft de co-assurantiemarkt zijn we graag bereid mee te denken met
zijn, dit najaar een plan van aanpak uitge- de VNAB en te participeren in de activiteiten. Wij zullen hiervoor ook mankracht beschikbaar
stellen.” ✔
werkt.
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Gijs Corporaal en Roland Musters (RSA)

Gijs Corporaal (links) en
Roland Musters: “De instroom
van jonge talenten is héél
belangrijk.”

Veel interessanter
dan buitenstaanders denken
Ze werken op dezelfde afdeling – casualty – bij RSA Nederland op de
42ste verdieping van de Maastoren in Rotterdam: senior underwriter Gijs
Corporaal, sinds 1990 werkzaam in het (co)assurantievak, waarvan de
afgelopen 14 jaar bij RSA, en underwriter Roland Musters, inmiddels zes
jaar actief in de verzekeringsbranche en sinds begin dit jaar bij RSA. Een
branche die volgens hen geen moment verveeld. “Géén dag is hetzelfde,
de diversiteit aan risico’s, werkzaamheden en interessante bedrijven is
groot.”
Musters volgde de MBO Bank en Verzekeringen en later de
MER-richting aan de HEAO. Hij wilde het bankwezen in
maar na de eerste stage was hij meteen een illusie armer. “Die
branche is echt niets voor mij.” Na een stage op de assurantieafdeling bij bergings- en transportbedrijf Mammoet was hij
‘om’. “Ik heb echt het gevoel dat ik op ‘de beurs’ thuis hoor.
Ik heb een leuke, afwisselende baan waarin ik me bezighoud
met het analyseren en accepteren van aanspakelijkheidsrisico’s. Dat is vakmatig uitermate interessant, onder meer door
diversiteit aan klanten en risico’s waarmee je te maken krijgt.
Bovendien zijn er volop doorgroeimogelijkheden naar meerdere functies, zowel vakinhoudelijk als commercieel.”
Ook Corporaal stond in zijn periode als (rechten)student niet
bepaald een carrière op de co-assurantiemarkt voor ogen.
“Eerlijk gezegd, kende ik die niet eens. Via mijn afstudeerscriptie over productaansprakelijkheid kwam ik hiermee in
aanraking en het leek me wel een interessante branche.” Dat
is zeker uitgekomen, want 21 jaar later werkt hij nog steeds
met grote tevredenheid in dit segment. “In feite doe ik nog
steeds hetzelfde werk als in mijn begintijd, zij het bij een andere werkgever - Nieuw Rotterdam is verruild voor RSA - en
is zowel het werk als mijn klantenkring van een hoger niveau
dan destijds. Het geeft aan dat je je in dit vak ook op deze manier kunt doorontwikkelen. Bovendien biedt het werk mij nog
steeds voldoende uitdagingen, niet in de laatste plaats door de
veranderingen in wet- en regelgeving.”

Instroom
De instroom van jong talent noemen beiden heel belangrijk.
“Vooral omdat de markt behoorlijk aan het vergrijzen is, al valt
dat bij ons bedrijf wel mee”, aldus Corporaal. “Daar komt bij
dat het niet eenvoudig is om voldoende goed gekwalificeerde
jonge medewerkers te vinden.” Zijn jongere collega vult aan:

“Onbekend maakt echter onbemind. Ik kende niemand op
school die in de verzekeringsbranche wilde gaan werken. De
sector heeft nu eenmaal niet het meest denderende imago. Ik
weet dat dit niet terecht is, maar dat beeld draai je nu eenmaal
niet één, twee drie om. Daarom is het zaak de co-assurantiemarkt meer te promoten”, aldus Musters, die het jammer
noemt dat de lesstof in de assurantieopleiding zo verschrikkelijk saai is. “Terwijl de dagelijkse praktijk in de bedrijfstak
juist zo interessant is.”
Corporaal noemt begeleiding van jonge talenten heel belangrijk. “Overigens gaat dat vrij onbewust. We zitten bij elkaar op
de afdeling, met korte lijnen voor overleg. Daarbij is echter
geen sprake van eenrichtingsverkeer, want we stellen eigen inbreng en initiatieven op prijs. Als kleine groep ben je sterk van
elkaar afhankelijk. Het is dan ook in ons belang dat Roland
snel volledig mogelijk meedraait.” Musters voelt zich er prettig bij. “Als er niets duidelijk is, kun je bij iedereen aankloppen
om het te vragen en maken mijn collega’s tijd voor me vrij.”
Wat leer je zoal van je collega’s? “Veel. Uiteraard vakinhoudelijk, maar ook de manier waarop je met klanten en risico’s
omgaat. Ik zie me voorlopig nog volop mogelijkheden om
me hier door te ontwikkelen.” En omgekeerd, wat kun je van
nieuwkomers leren? Corporaal: “Met een frisse blik naar zaken kijken. De bekende ‘waarom-vraag’ over bijvoorbeeld
werkwijze, aanpak en klantbenadering zet je aan het nadenken
en houdt je alert. Bovendien hebben we recent een premie
berekeningsmodel ontwikkeld, waarin Roland een belangrijke
input in heeft gehad.”
Wat zouden jullie aan HBO- en WO-ers willen meegeven?
Corporaal: “Het zegt wel iets over de bedrijfstak als je, zoals
ik, na meer dan 20 jaar nog steeds in dezelfde sector werkt
en nog volop uitdagingen ziet. De co-assurantiemarkt heeft
veel te bieden, ook qua ontplooiing. Zo volg ik momenteel
een tweejarig Advanced Development Programme bij ons moeder
bedrijf in Londen. Musters vult aan: “Ga niet op de buitenkant
af, maar verdiep je meer in de branche. Het is leuk, afwisselend
werk waarin je dagelijks contact hebt met allerlei interessante
midkap-bedrijven. Het is dan ook veel boeiender en
commerciëler werk dan iedereen denkt, zeker in vergelijking
met banken, met bovendien tal van carrière- en doorgroeimogelijkheden. Zelf volg ik hier een meerjarig persoonlijk
ontwikkelingsplan.” ✔
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‘De Stelling!’ Zo luidt één van de nieuwe rubrieken in deze
VNAB Visie. Zoals de titel aangeeft zal voortaan in elk
nummer een stelling worden voorgelegd aan personen binnen en buiten de grootzakelijke verzekeringsmarkt. In
deze uitgave reageren zes professionals op de stelling: ‘De
co-assurantiemarkt heeft young professionals veel te bieden!’
Hieronder treft u hun mening aan.

“Geen van
‘9 tot 5’-mentaliteit”
“Voor wie op zoek is naar een baan in de
zakelijke wereld waarin vakinhoud en
commercie met elkaar kunnen worden
gecombineerd, is de co-assurantiemarkt een
leuke en uitdagende branche met heel
Elsbeth Uleman
veel
mogelijkheden
in
verschillende
richtingen.” Géén tekst uit een wervings
brochure, maar de mening van Elsbeth Uleman, senior underwriter property bij
verzekeraar Chartis Europa S.A. Netherlands en eerder dit jaar winnaar van
de allereerste Cobra Young Professional Award.
Zij werkt inmiddels tien jaar in het co-assurantiecircuit, aanvankelijk bij
de makelaars Aon en Van Breda en bij de verzekeraars Allianz en Zürich.
In haar huidige baan houdt zij zich bezig met de acceptatie van grote en
anderszins complexe brandrisico’s. Naast genoemde combinatie van vakinhoud/vakkennis en commercie spreekt haar hierin het aspect van people’s
business en netwerken aan. Bovendien heb je veel vrijheden en al vrij snel enige verantwoordelijkheid, zaken die jongeren moeten aanspreken”, aldus de
brandacceptante, die niet alleen van mening is dat de co-assurantiemarkt
young professionals veel te bieden heeft, maar ook andersom. “Het old boys
network van weleer wordt als gevolg van pensionering geleidelijk aan steeds
meer uitgedund en mede daardoor hebben wij meer dan ooit nieuwe jonge
krachten nodig. Een positieve ontwikkeling, want jongeren kijken met een
frisse blik naar zaken en zijn sterk met nieuwe technieken als internet en
social media.”
Wat zijn voor hen de voorwaarden voor succes? Elsbeth Uleman: “Toon interesse in het vak, investeer in jezelf en houd er geen ‘van 9 tot 5’-mentaliteit
op na. Laat je vooral zien en toon initiatief, dan kun je een mooie carrière
tegemoet zien. Ik ben nog geen verzekeringsbedrijf tegengekomen die deze
eigenschappen niet weet te waarderen.”

“Internationale allure en
snel verantwoordelijkheid”

Marie-Louise Polm
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Hoewel zij als managing partner bij Shikar
Netherlands zich vooral bezighoudt met executive search van managers en directeuren in de

financiële dienstverlening, heeft Marie-Louise Polm een uitgesproken mening over de benadering van young professionals voor de co-assurantiemarkt,
een segment waarin zij zelf jarenlang werkzaam is geweest. “Ten eerste onderschrijf ik de stelling. De sector heeft jongeren veel te bieden. Interessant
en leuk werk, vooral vanwege de internationale allure, het werken voor multinationals en andere bekende bedrijven en het relatief snel hebben van
verantwoordelijkheden. Daarnaast gaat het werk daadwerkelijk ergens over,
sta je midden in de wereld en heb je de mogelijkheid een vak te leren. Dat
laatste zou de bedrijfstak wat meer mogen uitdragen. Zeker nu de inhoud
– en dus kennis – steeds belangrijker wordt, een trend die overigens in de
gehele arbeidsmarkt is waar te nemen.”
Van HR-managers hoort Polm meer dan eens de klacht dat je ‘medewerkers opleidt voor de concurrent’. “Zo moet je niet denken. Zeker in de kleine
wereld die de co-assurantiemarkt nu eenmaal is, komt die investering een
keer bij je terug. Om jonge mensen aan je te binden is het sowieso nodig
dat je een uitdagend kennis- en opleidingsprogramma hebt. Natuurlijk willen young professionals leuk werk en een goed salaris, maar mijn ervaring is
dat zij uiteindelijk vooral kiezen voor het bedrijf dat hen de meest aantrekkelijke ontplooiingsmogelijkheden biedt”. In dat licht noemt zij als meest
ideale optie dat de op de co-assurantiemarkt actieve partijen gezamenlijk een
opleidingsprogramma zouden opzetten voor instromers, bij voorkeur met
stagemogelijkheden bij zowel (meerdere) makelaars als verzekeraars. Ik zie
hierbij zeker een rol weggelegd voor de VNAB.”

“Sparren met grote klanten”
Zijn
mede-studenten
Bedrijfskunde
ambieerden een baan bij een bank of multinational, maar Erik Lindeman koos
weloverwogen voor de verzekeringsbranche. En daar heeft hij geen moment spijt
Erik Lindeman
van gehad. “Ik mocht bij mijn stagebedrijf
(Meeùs) mijn afstudeerscriptie over een
meer commerciële aanpak van bepaalde doelgroepen in de praktijk brengen. Sinds 2008 werk ik bij Marsh, eerst als business risk consultant en nu als
senior cliënt executive. Samen met een team van specialisten adviseer ik zowel
profit- als non-profitklanten over risicobeheersing en -financiering. Een
leuke baan met veel afwisseling en verantwoordelijkheden. Ik ben namelijk
voor de klanten het eerste aanspreekpunt.”
Lindeman onderschrijft de stelling dan ook volledig. “In de co-assurantiemarkt heb je te maken met grote en/of internationaal werkende
klantorganisaties en doorgaans complexe of anderszins bijzondere risico’s.
Je bent met de contactpersonen bij die organisaties continu aan het sparren
over hun ambities, bedrijfsprocessen en de (financiële en schade)risico’s die
ze daarbij lopen en hoe deze het best gereduceerd kunnen worden. Deels
door oplossingen op verzekeringsgebied, deels op het vlak van riskmanagement. Dat proces is door in- en externe factoren continu in beweging en ben
je constant alert op mogelijke aanpassingen. Het is puur maatwerk.”
Zowel deze dynamische kant van de co-assurantiemarkt als de ontplooiings
mogelijkheden zijn volgens Lindeman onvoldoende bekend bij young
professionals. “Je kunt als account manager doorgroeien naar nóg grotere

young professionals
de co-assurantiemarkt HEEFT
klanten, maar je kunt je ook diepgaand specialiseren in een bepaalde branche: brand, transport, aansprakelijkheid en technische verzekeringen.
Kortom, voor elck wat wils. Daarom zou ik studenten willen aanraden bij
hun beroepskeuze zich ook eens wat meer op de co-assurantiemarkt te
oriënteren. Het is echt een ongelofelijk interessant vakgebied.”

“Als je iets wil, kun je het
realiseren”
“Ik heb na de MBO Bank en Verzekeringen
aan de HES de opleiding Financial Services
Management gevolgd. In beide opleidingen
was de algemene gedachte onder studenDiane Biersteker
ten dat werken in de beleggingswereld of
het bankwezen veel interessanter is dan in
de verzekeringsbranche. Ook ik dacht er zo over. Ten onrechte, zo kan ik
nu zeggen. De hele verzekeringsopleiding is weliswaar statisch en de studiestof droog, maar als je eenmaal in deze werkzaam bent merk je pas hoe
dynamisch en interessant het is.” Deze ontboezeming komt uit de mond van
Diane Biersteker, die tijdens haar studietijd parttime werkte op de schadeafdeling bij makelaar Raetsheren van Orden en inmiddels aldaar werkzaam
is als aanbestedingsspecialist en als account manager voor overheden. “Ik
begeleid gemeenten en andere overheidsinstanties bij aanbestedingsprocedures, zoek daarbij allerlei zaken uit en probeer vervolgens met creatieve
oplossingen te komen. De combinatie van verzekeringsadvies, wet- en regelgeving en het contact met klanten spreekt me bijzonder aan. Dit werk past
echt bij me.”
Volgens Biersteker is binnen de verzekeringsbranche de co-assurantiemarkt
met afstand het meest interessante segment. “Je hebt hierin te maken met
de absolute top qua risico’s, die stuk voor stuk een hoge mate van service,
maatwerk en creativiteit verlangen. Ook werk je voor bekende multinationals
en andere grote bedrijven en overheden”, aldus de aanbestedings-specialiste,
volgens wie de co-assurantiemarkt niet alleen qua werk maar ook qua
ontplooiingsmogelijkheden volop uitdagingen biedt. “Een en ander kan
weliswaar per bedrijf verschillen, maar ik heb het idee dat als je in dit segment iets wilt, je het ook kunt realiseren.”

“Carrière vrijwel verzekerd”
“Voor wie bereid is te investeren in zichzelf en de benodigde vakkennis weet eigen
te maken, ligt in de co-assurantiemarkt
het werk als het ware voor het oprapen en
is een carrière vrijwel verzekerd.” Dat zegt
Arnoud Bos
Arnoud Bos adjunct-directeur Personeel &
Organisatie bij HDI-Gerling Verzekeringen
N.V.. Hij licht toe: “Wij hebben momenteel als branche jong talent extra
hard nodig. Dat komt omdat wij met elkaar in het afgelopen decennium te
weinig energie hebben gestopt in het binnenhalen van jonge medewerkers.

Mede daardoor staat de uitstroom al enkele jaren niet in verhouding tot de
instroom en gaan er per saldo meer ervaren krachten uit dan er aan jongeren
binnenkomen. ”
Dat young potentials in de co-assurantiemarkt breed inzetbaar zijn, noemt Bos
als ander pluspunt van de branche. “Je kunt bij een makelaar gaan werken of
bij een verzekeraar, een schade-expert of gespecialiseerd advocatenkantoor.
In een commerciële functie, als vakspecialist, in het contact met klanten,
maar ook op een schadeafdeling. Bovendien kun je je desgewenst specialiseren in een bepaalde branche. Kortom, keus te over”, aldus Bos, volgens wie
de bedrijfstak jongeren met elke HBO- of universitaire achtergrond kan gebruiken: economen, juristen, bedrijfskundigen en technici.
Ook qua werk biedt de co-assurantiemarkt volgens Bos jongeren voldoende
uitdaging. “Het is evident dat de verzekeringsbranche een imagoprobleem
heeft: saai, stoffig. Dat beeld komt vooral door het particuliere segment.
Daarom vind ik het goed dat de VNAB de co-assurantiemarkt naar buiten toe
profileert als ‘de Champions League in verzekeren’. Dat is ook zo; het is zowel vakmatig als qua werk de absolute top van de verzekeringsbranche. Geen
standaardproducten, maar puur maatwerk.”

“Expertisevak veel
interessanter dan
advocatuur”
Rianne Baumann is 28 jaar, vrouw en
maakt sinds kort als directeur Liability &
CAR deel uit van het managementteam bij
Rianne Baumann
expertisebureau Crawford & Company.
Naast het doen van toedrachtsonderzoek
en de vaststelling van de omvang van grote, complexe aansprakelijkheids- en
technische schades geeft zij leiding aan elf medewerkers. Weliswaar vormt
de voormalige advocate hiermee een uitzondering in het mannenbolwerk
dat de expertisewereld van oudsher is, maar haar ‘sneltrein’-carrière geeft
wel aan dat ook in deze branche het een en ander mogelijk is. “Veel meer dan
in de advocatuur”, benadrukt zij.
“Uit eigen ervaring weet ik dat je bij advocatenkantoren als young
professional klein gehouden wordt”, licht zij toe. “Je mag bij een zaak van
enige omvang een klein stukje van het onderzoek doen en wellicht een deel
van het pleidooi schrijven, maar in de rechtszaal pleit de partner en mag je
als je geluk hebt in de zaal plaatsnemen om te kijken hoe hij het doet. Als
schade-expert is de kans echter groot dat je bij diezelfde zaak, weliswaar
onder begeleiding, zelf het onderzoek mag doen, contact hebt met gedupeerden en andere betrokken en het concept-schaderapport mag schrijven.
Kortom, als expert mag je vrij snel zelfstandig werken en word je eerder bij
‘het grote werk’ betrokken. Bovendien heb je met een grote diversiteit aan
schades en werkzaamheden te maken en is géén dag hetzelfde. Ook kun
je je voldoende ontplooien. Recentelijk hebben we een net afgestudeerde
jurist aangenomen. Hij twijfelde tussen het expertisevak en de advocatuur.
Wij hebben hem kunnen overtuigen dat het werk als schade-expert veel
dynamischer, afwisselender en interessanter is dan een baan als
advocaat.” ✔
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Schade-experts Rudolf van der Werff
en Frank van der Lugt (DEKRA):

Vrijheid, zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid
Ze schelen 16 jaar met elkaar maar de carrières van de schade-experts ing.
Rudolf van der Werff en ing. Frank van der Lugt (beiden DEKRA Experts)
vertonen tal van overeenkomsten. Zij volgden dezelfde opleiding (HTS
Bouwkunde), werkten daarna kort in de aannemerij resp. een architectenbureau voordat ze ‘bij toeval’ in de expertisebranche terecht kwamen.
Een metier dat ze voorheen niet kenden, maar dat ze nu niet snel zullen
omruilen voor een andere bedrijfstak. “Ik ken geen ander beroep waarin
je zo snel zoveel verantwoordelijkheid krijgt, zelfstandig aan de slag kunt
gaan en een grote mate van vrijheid hebt. Bovendien is de diversiteit qua
werk groot.”
‘Mentor’ Van der Werff startte zijn loopbaan in de aannemerij
en werkt sinds 1998 als schade-expert. “Hoewel ik niet precies
wist wat het vak inhield, heb ik gesolliciteerd en werd aangenomen. Vooral de afwisseling trekt me aan. Het werk biedt mij
na al die jaren nog steeds voldoende uitdagingen. Niet in de
laatste plaats omdat je in ons segment vaak met grote (miljoenen)schades en andere complexe dossiers te maken hebt,
zoals de brand in het Armando Museum in Amersfoort en
die in het winkelcentrum in Stein. Het bijzondere is dat je als
expert kunt blijven werken, maar tegelijkertijd toch jezelf kunt
ontwikkelen en kunt doorgroeien in je functie. Ik leer nog elke
dag bij.”
Van der Lugt wilde carrière maken bij een architectenbureau,
maar vond het werk in de praktijk te eentonig. “Ik zag een
advertentie voor een bouwkundige en pas tijdens het solli
citatiegesprek kwam ik erachter wat het werk inhield. Dat
sprak me aan. Na een jaar aan de proceskant de ‘kleinere
schades’ te hebben geregeld ben ik in februari 2010 overgestapt naar ‘Project’, waar ik me bezighoud met de grotere
bouwschades van ruwweg 10.000 euro of meer. Leuk werk
vol uitdagingen, zowel vakmatig als wat de samenwerking
en contacten met andere partijen - verzekeraars, makelaars,
aannemers en andere bedrijven - betreft. Elk dossier is anders. Laatst was ik samen met een collega vrij snel na een
brand ter plaatse bij een betonfabriek in Brabant. Dan sta
je met je laarzen in het bluswater, een hele bijzondere ervaring”, aldus Van der Lugt, die inmiddels heeft ervaren dat de
co-assurantiemarkt zijn ‘ding’ is. “Ik wil uiteindelijk het werk
doen dat Rudolf nu doet, geheel zelfstandig. Daar ligt nu mijn
ambitie.”
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Frank van der Lugt (links) en Rudolf van der Werff:
“Experts moeten nu eenmaal leren dingen zelf te ontdekken.”

Learning by doing
Schade-expertise is vooral een ervaringsvak. Beide schadeexperts hebben zich het werk vooral eigen gemaakt door
learning by doing. Van der Werff daarover: “Een goede expert
zoekt zaken nu eenmaal vooral zelf uit en moet leren zelf
dingen te ontdekken. Ik vergelijk het wel eens met een
zwembad. Nieuwkomers worden bij ons vrij snel ‘in het
diepe gegooid’, maar er ligt wel een lifeline op de kant en een
badmeester houdt geregeld een oogje in het zeil. Ze worden
zeker niet aan hun lot overgelaten. ”
Frank beaamt dat. “Ik kan altijd met vragen bij mijn mentor
en andere collega’s terecht, al moet het initiatief wel vooral bij
jou vandaan komen. Bovendien krijg je volop de ruimte jezelf
te ontplooien en wordt actief meedenken op prijs gesteld. Ik
heb het gevoel dat er daadwerkelijk naar mij wordt geluisterd.
Ook al wordt men wellicht soms wat moe van al die ‘waaromvragen’ van mijn ‘Einstein-generatie’.” Hij noemt het voorts
prettig dat hij naast de interne opleiding en de persoonlijke
begeleiding ook de kans krijgt te netwerken binnen de branche. “Zelf ben ik lid van Cobra 1998 en Rudolf heeft mij voorts
geadviseerd me aan te sluiten bij Young InSurance. Ik vind
het naast plezierig vakmatig buitengewoon nuttig om af en
toe met leeftijdsgenoten binnen de branche van gedachten te
wisselen.”

Instroom
Bij DEKRA hechten ze veel waarde aan een goede instroom
van jonge experts, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf 15 nieuwe experts aangetrokken,
waaronder naar verhouding veel twintigers en vrouwen. Van
der Werff: “Dat is uiteraard belangrijk uit continuïteitsoverwegingen, maar ik vind het ook nuttig dat er met een frisse
blik naar werkwijze en arbeidsverhoudingen wordt gekeken.
Daarnaast vind ik dat je als ‘senior’ ook het nodige kunt leren
van het enthousiasme en gretigheid van jongeren. Natuurlijk
denkt men soms de wijsheid in pacht te hebben, maar dat
hoort ook wel beetje bij het vak. Een expert moet van nature
een tikkeltje eigenwijs zijn.” En wat kan een ‘junior’ van een
‘senior’ leren? Van der Lugt: “Uiteraard vakmatig op zowel expertise als bouwkundig gebied, maar ik steek praktisch vooral
veel op van de manier van communiceren, onderhandelen en
rapporteren.” ✔

HR-specialisten over de
zoektocht naar en behoud
van goede medewerkers:

Als we er nù geen

werk van maken,
dan hebben we stráks

een probleem!

In het voorwoord van deze ‘Visie’ stelt VNAB-voorzitter Rolf van der
Wal dat human talent het belangrijkste kapitaal van de bedrijfstak is.
Hoe gaan makelaars, verzekeraars en experts hiermee om? Hebben zij
in- en doorstromers voldoende uitdagingen en carrière- en ontplooiings
mogelijkheden te bieden? Is er eigenlijk wel sprake van schaarste? En
wat verlangen jonge HBO- en WO-ers anno 2011 van hun (potentiële)
werkgevers? In onderstaand artikel gaan vier HR-specialisten uit de
branche op deze vragen in. “Als we nu geen werk van maken van de in- en
doorstroom van jonge talenten, dan hebben we straks een probleem.”

15

branche meer werken aan verbetering van het imago en aan
vergroting van de bekendheid van de co-assurantiemarkt. Wij
weten immers het verschil met de provinciale markt, maar de
buitenwacht kan dat onderscheid niet altijd maken.”
Gerben Rombouts (Chartis Europe) spreekt van een diffuus
beeld. “Vooropgesteld, wij vinden allemaal onze bedrijfstak
buitengewoon interessant, maar de vraag is of buitenstaanders dat ook vinden. Ik sprak laatst een recente instromer en
die vond de sector allesbehalve dynamisch, temeer daar een
deel van de werkzaamheden toch op de een of andere manier
gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden, bijvoorbeeld
door het gebruik van premieberekeningsmodellen. Op zich
heeft daar wel een punt. Echter blijkt binnen ons bedrijf ook
de andere kant van het verhaal opgeld te doen. Collega Koen
van Leuven (zie elders in dit blad) vindt de sector juist alles
behalve saai en stoffig. Veel hangt kennelijk af van de plek waar
je werkzaam bent en van de initiatieven van de persoon.”

Veeleisender

Dorine Wekking: “Na de financiële crisis is het terugwinnen van vertrouwen
belangrijk.”

Heeft de co-assurantiemarkt studenten en andere young professionals voldoende te bieden? Wie eenmaal in dit segment
werkzaam is, zegt vrijwel altijd van wel. Zo ook de vier HRmanagers. Arnoud Bos (HDI-Gerling Verzekeringen N.V.).
“Vakmatig is het de absolute top. Voor vaak grote, interessante corporate klanten ben je continu bezig maatwerkoplossingen
te vinden. Ook qua carrière en ontplooiing biedt de co-assurantiemarkt voldoende kansen en uitdagingen op een breed
terrein: bijvoorbeeld als acceptant, account manager, schadebehandelaar of in één van de diverse staffuncties. Ook is het in
deze branche mogelijk om bij uiteenlopende ondernemingen
te werken: bij een verzekeraar, makelaar, schade-expert of
advocatenkantoor. Voor goede vakspecialisten liggen de
banen voor het oprapen.” Hij vindt bijval van Alex Volleman:
“Interessant, afwisselend werk. Bovendien krijg je de kans
te worden opgeleid tot een ware professional, waar de gehele
markt om schreeuwt en dus zit te wachten.”

Wat zijn vandaag de dag de voornaamste trends ten aanzien
van de instroom van nieuwe medewerkers? “Als er iets is
veranderd, dan is het wel aan de zijde van de kandidaten”, stelt
Chartis’ HR-manager. “Zij zijn beduidend veeleisender geworden en hechten bijvoorbeeld meer waarde aan vrije tijd dan
mijn generatie. Ze komen binnen met de mededeling dat men
maximaal vier dagen van negen uur wil werken en informeren meteen of een sabbatical leave mogelijk is en vooral de net
afgestudeerden willen vanwege een gewenste vakantietrip
liever pas over een half jaar in dienst treden dan per direct.
Ze willen ook meer switchen: van makelaar naar verzekeraar,
van groot naar klein bedrijf, van buitenlandse naar lokale werkgever of omgekeerd.”Ook Wekking herkent zich in
genoemde opstelling en gedrag. “Nieuwe intreders willen
naast genoemde work/life-balance vooral een inspirerende,
dynamische werkomgeving, bij voorkeur bij een A-merk
onderneming in een global functie. Andere wensen zijn een
strak ontwikkelingsprogramma waarin een duidelijk carrière
pad is opgenomen, flexibele werktijden en de mogelijkheid

Diffuus beeld
Dorine Wekking (Aon) ziet in de snel veranderende wereld een
voordeel voor de branche. “De toenemende complexiteit van
risico’s waarvoor bedrijven zich gesteld zien zorgt voor extra
dynamiek in de co-assurantiemarkt en maakt het daardoor
aantrekkelijker om hierin te gaan werken. Dat biedt voldoende
uitdagingen. Niet in de laatste plaats omdat het steeds meer
gaat om risicoadvies en -management, wat veel breder is dan
sec verzekeren. Ook het internationale karakter van de sector
is een aantrekkelijk USP ”, aldus Aon’s HR-directeur voor de
Benelux en Nordics. Zij benadrukt dat na de financiële crisis
het terugwinnen van vertrouwen belangrijk is. “We moeten als
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Arnoud Bos: ”Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt worden senioren steeds
vaker gevraagd langer door te werken.”

thuis te werken”. Als andere trend noemt zij het toenemende
gebruik van social media, waardoor jongeren minder oriën
tatiebronnen gebruiken om een baan te zoeken. “Voorts lijken
jongeren minder geïnteresseerd in een loopbaan, maar kijken
zij meer naar een interessante job waarbij zij een horizon hanteren van drie tot vijf jaar. Daarbij kijken zij nadrukkelijker dan
voorheen naar de cultuur van een bedrijf en hebben zij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan.”
Volleman noemt als trend dat marktpartijen nadrukkelijker inzetten op de kwaliteit van dienstverlening en daarmee
ook andere eisen stellen aan hun medewerkers. “Er is momenteel wat minder behoefte aan consultants en managers
en weer meer aan echte branchespecialisten. Ook de interne
opleidingsprogramma’s zijn daar meer op toegerust.” Bos
constateert dat jongeren veeleisender zijn dan enkele jaren
geleden en meer en andere randvoorwaarden stellen.
“Uiteraard wil iedereen een PDA, maar ook meer afwisseling
in werk en bepaalde vrijheden. Bovendien hechten ze meer
waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen van
hun werkgever. Een ontwikkeling aan marktzijde is dat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt senioren steeds vaker worden
gevraagd langer door te werken uit vrees dat teveel kennis uit
de organisatie verdwijnt. Anderzijds zie je bij die bedrijven
waarbij een schaarste is aan kennis meer besef van het belang
om medewerkers aan zich te binden, bijvoorbeeld door meer
aandacht te besteden aan gerichte opleidings- en doorontwikkelingsprogramma’s voor bestaande medewerkers.”

Samenwerking
De HR-specialisten pleiten voor meer samenwerking tussen de
op de co-assurantiemarkt actieve makelaars en verzekeraars.
Wekking: “We vissen nu eenmaal met z’n allen in dezelfde
vijver. Je kunt elkaar dan beconcurreren, maar verstandiger is
het om gezamenlijk te werken aan vergroten van de bekendheid van de sector en bij te dragen aan positief imago waardoor
talent zich aangetrokken voelt om bij ons te werken.”
Volleman en Rombouts wijzen in dit verband op een eerder initiatief van een aantal HR-managers, waaruit later
onder meer het plan van aanpak van de VNAB is voortgevloeid. Laatstgenoemde hierover: “In de meest ideale situatie
zou er een gezamenlijke pool komen waarin een aantal geselecteerde talenten een opleiding volgen alsmede een stage van
een half jaar bij zowel een makelaar, verzekeraars als expertisebureau. Dat plan was vooralsnog te ambitieus en blijkt in
de praktijk moeilijk uitvoerbaar, maar geeft wel zowel de intentie tot samenwerking als tot een actievere aanpak van de
arbeidsmarkt nadrukkelijk weer.” Volleman geeft aan dat als
gevolg van de crisis deze plannen op een laag pitje zijn komen
te staan. “Nu de markt weer wat lijkt aan te trekken, begin ik
weer steeds meer te voelen voor deze gemeenschappelijk aanpak onder VNAB-vlag. Sowieso moeten we doorgaan met onze
activiteiten om meer bekendheid te genereren voor de co-assurantiemarkt, maar daarnaast moeten bedrijven hier zelf meer
werk maken, bijvoorbeeld door stageplaatsen aan te bieden en
meer jongeren aan te nemen en op te leiden. Dat gebeurt mijns
inziens nog veel te weinig.”

Ook aandacht voor doorstroom
Behalve voor de instroom van young professionals is het volgens
de HR-specialisten binnen de co-assurantiehuizen voorts
zaak meer aandacht te besteden aan de doorstroom van medewerkers. Bos daarover: “Het is op zich niet zo moeilijk om
voldoende mensen te vinden die in ons segment willen werken. Het is in mijn optiek veel lastiger om mensen die eenmaal
binnen zijn gekomen zoveel uitdagingen te blijven bieden dat
ze er ook willen blijven werken. Naast de focus op de instroom
van jong talent zullen we als makelaars en verzekeraars hiervan meer werk moeten maken om een betere en snellere
doorstroom binnen onze bedrijven mogelijk te maken.”
Wekking beaamt dat dit aspect een knelpunt vormt. “We zijn
nu eenmaal een vrij conservatieve branche. De interne mobiliteit is gering. Mensen blijven gemiddeld lang zitten op hun
plek, waardoor jongeren hun kansen op promotie en ontplooiing danig beperkt zien. Aangezien jongeren zeker niet bereid
zijn lang op deze kansen te wachten, is dit een belangrijk punt
van aandacht.”Ook Volleman vindt dat er sprake is van te
weinig mobiliteit.”Mede door de onzekere tijden blijven mensen te lang op hun stoel zitten. Ik schat het (niet-natuurlijk)
verloop momenteel tussen de 0 en 5%. Velen zien dat als een
goed teken, maar persoonlijk vind ik een verloop van zo’n 10%
gezonder. Dat geeft de markt meer dynamiek.”

Schaarste?
Is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt? De meningen
zijn verdeeld. Bos, Volleman en Wekking vinden van wel. “Met
name goede verzekeringstechnische specialisten zijn momenteel lastig te vinden”, aldus eerstgenoemde. Rombouts erkent
dit probleem slechts ten dele. “Mede als gevolg van de crisis
is er op dit moment nog geen sense of urgency, maar we moeten zo stilaan wel wat gaan doen. Zodra de economie aantrekt,
krijgen we als branche echter wel een probleem.” “Als we de

Gerben Rombouts: “Als er iets is veranderd, dan is
het wel aan de zijde van de kandidaten.”
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Alex Volleman: ”Er is te weinig mobiliteit; mede door de onzekere tijden blijven mensen te lang op hun stoel zitten.”

deskundigen mogen geloven, dan vindt er in 2015 een omslagpunt plaats en zal er een tekort aan werknemers ontstaan, met
name aan HBO-ers”, zegt Wekking verwijzend naar een recent
onderzoeksrapport. “Temeer daar niet alleen makelaars en
verzekeraars zich op HBO-ers en WO-ers richten, maar ook
andere bedrijfstakken als de bank- en consultancywereld in
dezelfde vijver vissen. En zonder talent kunnen we nu eenmaal
onze strategie niet realiseren.”
Volleman is hieromtrent het meest uitgesproken. “Er is wel
degelijk een sense of urgency. Als we nu van de in- en doorstroom geen werk maken en geen jonge talenten aannemen
en opleiden, dan hebben we vanaf 2015 een groot probleem
om onze klanten een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen blijven bieden. Volgens genoemd onderzoek is er straks
een tekort van 500.000 arbeidsplaatsen, waaronder 300.000
hbo-ers. En dat is één van de primaire doelgroepen waarop
geheel zakelijk Nederland zich stort en de concurrentie met
elkaar aangaat. Daarom moeten we nu reeds voldoende jonge
talenten binnenhalen en gaan opleiden.”

Geen woorden maar daden
Wat moet er in de ogen van de HR-specialisten gebeuren? “Navolging geven aan het goede VNAB-initiatief om
de co-assurantiemarkt als aantrekkelijke werk- en carrièreplaats meer te promoten richting studenten en andere
young professionals”, noemt Bos als eerste. “Daarnaast moeten bedrijven nog meer inspanningen verrichten om
mensen aan zich te binden en zo binnen te houden, bijvoorbeeld door voldoende doorgroeimogelijkheid, een
interessante job en een inspirerende werkomgeving te
bieden.” Volleman: “Voorts zullen we aandacht moeten
besteden aan het beter managen van het verwachtingspatroon
van instromers. Door nóg duidelijker het ontwikkelingspad
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met hen door te nemen en aan te geven hoe wij hen gaan opleiden tot een vakspecialist waar iedereen in de branche op zit
te wachten.”
Wekking beaamt dat. “Ambitie is de motor voor groei. We
moeten in de zoektocht naar nieuwe medewerkers meer durf
aan de dag leggen, van de gebaande paden af wijken en rolmodellen creëren op allerlei niveaus. Daarnaast is het belangrijk
dat we een grotere diversiteit nastreven en als bedrijfstak qua
samenstelling een betere afspiegeling van de samenleving
zijn. Het is vooral een mannenwereld; vrouwen, maar ook allochtonen zijn ondervertegenwoordigd. Ook daarin zouden
wij meer ambitie moeten tonen. Onze klanten zijn immers ook
diverser geworden.”
Op de vraag wat er moet gebeuren, antwoordt Rombouts op
z’n Rotterdams: “Géén woorden máár daden’. We hebben
het probleem geïdentificeerd en weten wat ons te doen staat.
Door de crisis was de urgentie even wat minder en zijn onze
plannen bij ieder voor zich op een wat lager pitje gezet. Maar
eigenlijk zouden wij deze periode moeten aangrijpen om de
voorbereidingen te treffen voor een grootschaliger aanpak
van de arbeidsmarktproblematiek. Door ons nadrukkelijker
te presenteren op hogescholen en universiteiten, interessante
stageplaatsen aan te bieden en daadwerkelijk (meer) jongeren
aan te trekken. Dat hoeft allemaal heus niet zo grotesk te zijn;
als het maar praktisch uitvoerbaar is. De belangstelling voor
onze branche is er wel degelijk. Als ik een lezing verzorg aan
de HES voor 100 tot 150 studenten, dan krijg ik zo 10 tot 15
aanvragen voor een stageplaats. Die kunnen wij zelf uiteraard
niet allemaal kwijt. Het zou goed zijn dat hier een centrale databank voor zou komen, bijvoorbeeld via de VNAB. Wellicht
dat andere leden dan ook hiermee hun voordeel kunnen doen.
Kortom, we moeten er met z’n allen gewoon echt meer werk
van maken!’ ✔

Door drs. Sjaak Schouteren SMP
Mede-oprichter Young InSurance

Trots en
betrokkenheid
Ralph van Helden: “Lloyd’s behoort inmiddels tot de Top-100 bedrijven waar studenten graag willen
werken.”

Lloyd’s aanpak

werpt vrucht af

Nog niet zo lang geleden waren ook in Groot-Brittannië studenten meer
geïnteresseerd in een carrière bij banken en/of andere financiële instel
lingen dan de verzekeringsbranche, die als less exciting werd gezien. Tijden
veranderen. Door de economische crisis heeft het imago van de banksector
aan glans ingeboet en hebben meerdere grote calamiteiten de spotlights
nadrukkkelijker gezet op de belangrijke rol die de verzekeringsbranche
speelt in de samenleving. “Mede daardoor is de interesse van jonge talenten
toegenomen om te kiezen voor een baan en opleiding in de verzekeringsbranche. Lloyd’s special ‘Graduate programme’ is jaarlijks overtekend. En, zoals
Lord Levene eerder dit jaar zei in zijn rede voor de VNAB, maakt Lloyd’s inmiddels deel uit van de Top-100 bedrijven waar hoog opgeleide studenten
graag willen werken”, zegt Benelux Regional Manager Ralph Van Helden.
Net als voor elke andere bedrijfstak is het volgens hem ook voor de verzekeringsbranche uit continuïteitsoverwegingen van cruciaal belang om
jaarlijks voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken en te investeren in
de volgende generatie medewerkers. “Lloyd’s heeft de afgelopen tijd hard
gewerkt om de beeldvorming rond de verzekeringsbranche in positieve
zin om te buigen. We vormen immers de ruggegraat van de samenleving,
zonder wie de wereld niet kan functioneren en bieden mede daardoor een
uitdagende werkplek. Sowieso investeren we veel in de opleiding van al
onze medewerkers.”

Twee opleidingstrajecten
In september gaat voor de vierde keer het Lloyd’s Graduate Programme van
start. Tien afgestudeerde young potentials volgen gedurende 18 maanden
een traineeshipachtige opleiding waarin zij kennis maken met verschillende terreinen en aspecten van de verzekeringsbranche. Daarbij kunnen zij
tevens aangeven of zij hun opleiding bij een makelaar of verzekeraar willen
volgen en hun voorkeur kenbaar maken in welke programma-onderdelen zij zich nadrukkelijker willen verdiepen. Voorts kunnen zij kiezen uit
een groot aantal mogelijkheden, zoals exposure management, claims, investor
relations & international markets. Nieuw is dat Lloyd’s dit jaar van start gaat
met een Claims Talent Programme voor een negental afgestudeerden die zich
willen specialiseren in schadeafwikkeling. In aanvulling hierop ontplooien ook de 56 op Lloyd’s actieve Managing Agents hun eigen wervings- en
opleidingsactiviteiten .
Het succes van Lloyd’s Graduate Programme spreekt volgens Van Helden voor
zich. “Sinds we hiermee in 2008 zijn gestart heeft maar liefst 90 procent
van de kandidaten hun loopbaan bij Lloyd’s voortgezet. ✔

“De verzekeringsbranche is niet sexy en heeft moeite jongeren aan zich te
binden, dat weet iedereen. De manier waarop de verzekeringsbranche zich
presenteert, brengt hier op het eerste gezicht ook niet veel verandering in.
‘Wees jezelf, is ongeveer de slechtste raad die men sommige mensen kan
geven’, is een uitspraak van schrijver Tom Mason die in dit verband bij me
opkomt. Gaat dit ook op voor de verzekeringsbranche? En zo ja, wat is dan
de oplossing? Alle grijze pakken vervangen door hoge hakken en diepe
decolletés…? Nee, de verzekeringsbranche mag, denk ik best zichzelf zijn.
Maar aan de vorm en uitstraling moet wel het een en ander worden verbeterd. Die verbetering zit hem echter juist niet in het minder jezelf zijn, maar
juist méér jezelf zijn. Toon je eigen gezicht en geen gekunsteld, gefacelift
en opgespoten botox hoofd. En wees trots op wat je als sector doet en waar
je voor staat. In plaats van een Italiaanse talkshow waarin de inhoud naar de
achtergrond wordt geduwd door de sensuele loopjes van fotomodellen, zie
ik, althans op ons werkgebied, liever iemand die de inhoud goed verwoordt.
Maar dan wél vol trots en met enthousiasme.
Dat laatste blijft helaas vaak achterwege. Ook in de co-assurantiemarkt hoor
je vaak obligate praatjes en staan magazines vol met E-ABS, de voor- en
nadelen ervan en hoe dit de markt gaat veranderen. De basis is echter altijd de kennis die bij de mensen aanwezig is en het enthousiasme waarmee
je deze in zet. Met name dat laatste mis ik vaak in de uitingen. Terwijl het
eigenlijk makkelijk moet zijn om het vakgebied co-assurantie goed neer te
zetten. Het is immers de Champions League van de verkeringsbranche, een
onontbeerlijke factor voor innovatie en groei. Zonder co-assurantie geen
grote en risicovolle projecten. Projecten die ons als samenleving verder
brengen. Waarover je met trots op verjaardagen of in de kroeg kunt vertellen. Gisteren projekkie gedaan voor Multinational x, bedragje van slechts
100 miljoen… zit nog in mijn proefperiode weet je.” Dat werk. Ik weet zeker
dat er genoeg mensen die trots zijn op hun werk. Maar waar zijn ze? Wordt
de branche gedomineerd door Calvinisten die zichzelf niet op de borst durven slaan? Sla maar lekker door; zou ik zeggen. Letterlijk en figuurlijk, als je
talent binnen wilt krijgen en behouden. Straal dan ook zelf eerst eens je trots
en betrokkenheid uit.
Binnen Young InSurance horen we natuurlijk ook andere oorzaken voor het
niet behouden van talent. Het ontbreken van (een gevoel van) inspraak op
de beleidsvoering bijvoorbeeld. Of missen bedrijven soms de urgentie om
voor de young professionals iets te organiseren of zijn bang zijn voor een twee
deling; jong vs. oud of vinden een talentmanager te kostbaar. Typische
gevallen van penny wise, pound foolish. De tweedeling biedt juist een kans.
Laat beide ‘partijen’ hun kennis en ideeën met elkaar delen. Zo gaan we
samen van ‘verbazing naar vernieuwing’. Een behouden talent is goud
waard, niet alleen voor de productie maar óók als ‘communicatiemiddel’ met
aankomend talent. Zij spreken dezelfde taal en delen dezelfde interesses,
problemen en gedachten.
Kortom, wees trots en straal als branche (jong en oud) uit dat wat je doet
ertoe doet. Maar ga er wel snel mee aan de slag; geduld kan een schone zaak
zijn, maar in dit geval is geduld een minder ernstige vorm van wanhoop,
onterecht vermomd als deugd.”
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Zes young professionals ruim 2,5 jaar later hogerop aan de slag

volop carrière- en
ontplooiingsmogelijkheden
De Assurantie Beurs Nota van najaar 2008 stond geheel in het teken van de benadering van de arbeidsmarkt. Met als rode
draad de vraag hoe de sector zich het beste kan manifesteren om de gunst van HBO- en WO-studenten te winnen. In één van
de artikelen lieten we zes young professionals aan het woord, die een traineeship volgden bij een verzekeraar of makelaar of
hierbij sinds kort werkzaam waren. Ruim 2,5 jaar later spraken we nogmaals met de zes. Zij zijn allen niet alleen nog steeds
werkzaam in de branche, maar hebben ieder voor zich promotie gemaakt - bij dezelfde werkgever of bij een ander (verzekerings)
bedrijf - en meer verantwoordelijkheden gekregen. Hun verhalen vormen hét bewijs dat de co-assurantiemarkt volop carrièreen ontplooiingsmogelijkheden te bieden heeft.

Hoewel hij dezelfde functietitel heeft behouden - senior underwriter - was er voor hem qua functie en verantwoordelijkheden
sprake van een verbetering. “Bij Allianz was mijn aandachtsgebied voornamelijk bestuurdersaansprakelijkheid; in mijn
huidige functie bestrijk ik meer terreinen van financial lines,
waaronder naast bestuurdersaansprakelijkheid ook employment practices liability, fraude en beroepsaansprakelijkheid.”

Ivo van der Blom (CNA Insurance Company):

“Ik blijf zeker in de branche
werken”

Na vijf jaar te hebben gewerkt bij Allianz Global Risks maakte
drs. Ivo van der Blom vorig jaar augustus de overstap naar een
andere verzekeraar: CNA Insurance Company. “Vooropgesteld,
ik heb het bij mijn vorige werkgever altijd goed naar m’n zin
gehad en de kans gekregen mezelf te ontwikkelen. Toch was
ik voor m’n gevoel toe aan een nieuwe uitdaging. Toen deze
kans zich voordeed, heb ik ‘m gegrepen.”
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“Daarnaast is het team van CNA in Nederland relatief klein,
waardoor ik meer verantwoordelijkheden heb en ook meer de
ruimte krijg om zaken naar eigen inzicht aan te pakken en in te
vullen”, zo vervolgt hij. “Mijn werk bestaat uit een gevarieerd
takenpakket: het analyseren van risico’s, onderhandelingen
over premie en voorwaarden, het leggen en onderhouden
van contacten met makelaars en klanten, maar ook de ontwikkeling van producten en de marketing hiervan. Het gaat
bovendien vaak om acceptatie van complexe risico’s, waar
grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Ik zit, samen met
de makelaar, dan ook regelmatig bij interessante klanten aan
tafel.”
Gevraagd naar zijn ambitie zegt hij niet iemand te zijn die ver
vooruit kijkt. “Ik wil me voorlopig focussen op mijn huidige
functie: het op een evenwichtige wijze verder uitbouwen van
onze financial lines-portefeuille. Wellicht dat ik op termijn wil
doorgroeien naar een managementfunctie, maar daar houd ik
me momenteel helemaal nog niet mee bezig. Wat ik wel zeker
weet, is dat ik in de verzekeringsbranche wil blijven werken.
Het is leuk, afwisselend en uitdagend werk. Bovendien heb
ik het idee dat mijn kwaliteiten in deze branche goed tot hun
recht komen. Ik zit hier dan ook op m’n plek.”
Wat heeft de verzekeringsbranche studenten en young professionals te bieden? “Veel”, antwoordt Van der Blom prompt.
“Voor jonge, goed opgeleide mensen die bereid zijn te investeren in zichzelf, zijn er volop mogelijkheden. Mijn ervaring is
dat als je bepaalde competenties of vaardigheden wilt verbeteren, verzekeraars graag bereid zijn je hierin te ondersteunen.
Qua carrière- en ontplooiingsmogelijkheden doet de branche
zeker niet onder voor bijvoorbeeld de bankensector of een
multinational.”

“Ik zie mezelf niet snel overstappen naar een andere branche”,
zei makelaar Joost Knoppers (Meijers) in de arbeidsmarktspecial van najaar 2008. Hij heeft woord gehouden, want
vandaag de dag is hij niet alleen in de co-assurantiemarkt
actief maar ook bij dezelfde werkgever. “Ik heb het idee dat ik
hier op m’n plek zit.”

De VNAB profileert de co-assurantiemarkt als ‘de Champions League van de verzekeringsbranche’. Omdat het volgens de organisatie ‘met afstand’ de meest
dynamische en boeiende sector binnen de bedrijfstak is. En mede daardoor
de meest interessante en aantrekkelijke banen, carrière- en ontplooiings
mogelijkheden te bieden heeft. Martine de Haan (32), voormalig underwriter
property bij Generali, beaamt dat voor wat betreft de Nederlandse markt. ”De
internationale verzekeringsmarkt is echter van een andere orde en in mijn
ogen erg aantrekkelijk en uitdagend.”
Zij kan erover meepraten. Sinds februari 2009 werkt zij als facultative property
underwriter bij de Münchener Rück, de grootste herverzekeraar ter wereld. In
de Beierse hoofdstad houdt zij zich bezig met het analyseren van ter herverzekering aangeboden risico’s en met het onderhouden van de contacten met
klanten, grote internationaal opererende verzekeraars. Daarbij is zij onder meer
voor één global client verantwoordelijk voor alle herverzekeringsactiviteiten en
de nationale en internationale verzekeringsprogramma’s in Europa de VS, het
Midden-Oosten en Japan.
Met haar huidige baan is een grote wens uitgekomen. In het vorige interview
stak zij haar voorliefde voor het herverzekeringsmetier niet onder stoelen of
banken. De ruim twee jaar op Duitse bodem hebben haar wat dat betreft niet

Joost Knoppers (Meijers):

“Legio uitdagingen”
Toch is er sinds ons vorige gesprek veel veranderd. Op aanraden van directeur makelaardij Ton Stalenhoef heeft Knoppers
zich gespecialiseerd in aansprakelijkheid. Hij is op dit vlak
nog steeds een specialist, maar vervult daarnaast voor een
negental grote nationale en internationale bedrijven de functie
van account manager. Een ambitie die hij overigens destijds
ook al uitsprak. “Ik ben nu, samen met Ton, aanspreekpunt
voor een aantal corporate clients op verzekeringsgebied. Dat
vormt een aantrekkelijke aanvulling op mijn eerdere werk.
Naast aansprakelijkheidszaken moet ik me nu meer gaan verdiepen in andere risico’s op het gebied van brand, transport en
wagenparken. Dat is niet alleen vakmatig interessanter, maar
het brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee”, aldus de voormalige HBO-student. Doordat veel van zijn klanten
internationaal opereren, moet hij voor z’n werk af en toe naar
het buitenland. “Een leuke bijkomstigheid”, noemt hij dat.
“Zo ben ik onder meer voor een klant naar Moskou geweest
en daarna nog een keer naar Singapore, Thailand, Vietnam
en Indonesië. Een interessante ervaring, zowel vakmatig als
privé. Het zijn landen waar je normaliter niet zo snel komt.”
Het bovenbestaande bewijst volgens Knoppers niet alleen dat
de (industriële) verzekeringsbranche allesbehalve saai en stoffig is - “het is juist een zeer veelzijdige, boeiende en dynamische
bedrijfstak”- maar bovendien dat er voor young professionals voldoende carrière- en ontplooiingsmogelijkheden zijn. “Ik vind
het dan ook een teken aan de wand dat het verloop zo gering
is. Wie eenmaal in de co-assurantiemarkt werkzaam is, verandert weliswaar af en toe van werkgever, maar blijft doorgaans
wel in dit segment actief. De uitdagingen zijn dan ook legio,
er is veel te leren en bovendien is het salaris dat wordt betaald
in het algemeen prima te noemen. Bovendien zitten makelaars en verzekeraars te springen om goed gekwalificeerde
jongeren. Je bent dus meer dan welkom.”

Martine de Haan (Munich Re):

“De internationale verzekeringsmarkt is van
een andere orde”
teleurgesteld. “Het is ontzettend boeiend en vooral afwisselend werk. Ik leer
nog elke dag bij. Je hebt bovendien met interessante klanten en risico’s te
maken en staat echt midden in de wereld. Alles wat er gebeurt, zoals de natuurrampen in Japan, Australië en Nieuw Zeeland, hebben direct of indirect
invloed op mijn werk. Door het internationaal aspect ben ik gemiddeld één
keer per maand op pad in het buitenland. Wat ik ook interessant vind, is dat ik
deel uitmaak van een interne netwerkgroep bedrijfsschade en ook cursussen
en workshops geef aan trainees en andere collega’s”, aldus De Haan, die ook het
leven in München uitstekend bevalt. “Vooral voor een skiliefhebber is dit een
geweldige regio, maar ook ’s zomers gaan we regelmatig in de bergen wandelen of mountainbiken.”
Hoewel zij naar eigen zeggen door werkgever en collega’s goed is opgevangen,
is er enige tijd overheen gegaan voordat zij zich ‘op haar plek’ voelde. “Ik kwam
zowel zakelijk als privé in een compleet andere wereld terecht: een ander land,
cultuur en taal. Ik spreek drie talen per dag - Duits, Engels en Nederlands - en
dat kost veel energie. Bovendien is de kans op miscommunicatie groot. Van
fouten leer je weliswaar, maar leuk is anders.” Toch zou ze iedereen die de kans
zou krijgen van harte aanbevelen haar voorbeeld te volgen. “Ik vind het een geweldige ervaring om in het buitenland te wonen en te werken. Er zijn ook volop
mogelijkheden jezelf te ontplooien en eigen initiatieven te nemen.”
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Mr. Matthijs Geerts (30) heeft anderhalf jaar een traineeship
doorlopen bij Aon en vervolgens geruime tijd als account
manager gewerkt. In die periode heeft hij naar eigen zeggen een goed totaal beeld gekregen van de werkzaamheden
van ’s lands grootste assurantiemakelaar en risicoadviseur.
“Ik heb me met diverse werkzaamheden beziggehouden en
kennis gemaakt met diverse productgroepen. Zo heb ik niet
alleen voor mezelf een goed beeld kunnen vormen waar mijn
kwaliteiten het beste tot hun recht komen, maar ook waar
mijn hart en affiniteit ligt. Dat is in de combinatie van enerzijds commercie en het contact met de klant en anderzijds
het vakinhoudelijke werk. Mijn huidige functie als broker op
afdeling Financial Institutions heeft dat in zich: het beste uit
twee werelden. Ik heb het dan ook uitstekend naar mijn zin.”

mensen dat weten. De bedrijfstak zou zich nog meer en beter moeten profileren richting studenten, al is op dat terrein
de laatste jaren wel de nodige progressie geboekt.” Overigens
draagt hij daaraan bewust zelf zijn steentje bij. Zo verzorgt
hij met enige regelmaat voor Aon workshops en lezingen voor
scholieren en studenten over de werkzaamheden binnen de
(industriële) verzekeringsbranche en de interessante carrièreen ontplooiingskansen. “Ik merk dat ik velen daarbij verras.”

Hij adviseert samen met zijn collega’s financiële instellingen,
waaronder banken, verzekeraars, asset managers, trustkantoren
en private equity-bedrijven op het brede terrein van de zogeheten financial lines: beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid,
fraude e.d. “Ik zit regelmatig met interessante klanten aan
tafel, waaronder enkele grote nationale en internationale
bedrijven, met bijzonder boeiende en complexe werkzaamheden.” Desgevraagd geeft Geerts aan nog niet teveel naar de
verre toekomst te kijken. “Op termijn ambieer ik een managementfunctie, mits ik daarin wel op de een of andere manier
vakinhoudelijk en commercieel bezig kan blijven. Want dat
vind ik toch wel de boeiendste facetten van mijn werk.”
In het vorige interview omschreef hij de verzekeringsbranche als ‘een verborgen diamant’. “Die mening ben ik nog
steeds toegedaan. Het beeld van een saaie en stoffige bedrijfstak herken ik helemaal niet. Het is juist een dynamische,
inspirerende en innovatieve plek om te werken met volop
carrière- en ontplooiingsmogelijkheden. Ik ontdek nog elke
dag nieuwe dingen en word regelmatig verrast door de vele
mogelijkheden die de branche te bieden heeft, zowel commercieel als vakinhoudelijk. Het is jammer dat zo weinig

Koen van Leuven (Chartis):

“Meer verantwoordelijkheden en
tientallen eigen klanten”

De vorige keer dat we Koen van Leuven spraken was hij 25,
volgde hij als ‘professional associate’ bij het toenmalige AIG
een éénjarig opleidingtraject en werkte hij als aankomend
underwriter op de afdeling Marine. AIG heet nu inmiddels Chartis, maar voor hem is er sindsdien meer veranderd.

Mr. Matthijs Geerts (Aon):

“Het beste uit twee werelden”
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Hij is nu officieel aangesteld als volwaardig underwriter, heeft
daardoor meer verantwoordelijkheden gekregen, waaronder
de zorg voor enkele tientallen ‘eigen’ klanten, en is hij voor
z’n werk vier tot vijf keer per jaar in het buitenland te vinden.
Aan dat eerste hangt overigens een bijzonder verhaal. Om
daadwerkelijk tot underwriter te worden benoemd, moest hij
een soort mondeling examen afleggen: op het hoofdkantoor
in New York. Ten overstaan van de voltallige marine-top van
het moederbedrijf moest hij een presentatie verzorgen over
een casus – een voorstel maken voor een nieuwe, gefingeerde prospect - en vragen daarover beantwoorden. “De opdracht
daarvoor had ik pas een dag ervoor bij mijn aankomst gekregen. Het was best spannend en het voelde net als de examentijd
op school, maar ik heb me er goed doorheen geslagen”, aldus
Van Leuven, die zich op de marine-afdeling van Chartis helemaal op z’n plek voelt. “Ik werk binnen een leuk team en de
diversiteit aan werkzaamheden is groot, zowel vaktechnisch
als wat klanten betreft. Ik ontwikkel me als specialist op het

gebied van logistieke aansprakelijkheid, maar houd me ook
met cargo-zaken bezig. Daarnaast is er de internationale dimensie. Ik ben zo’n vier à vijf keer per jaar binnen Europa op
pad. Ook in Nederland ben ik regelmatig onderweg voor contacten met makelaars en/of klanten. In tegenstelling tot wat
veel vrienden denken, is het dan ook zeker geen baan waarbij
je aan je bureau bent gekluisterd.”

Van Hattem benadrukt dat hij bij Marsh, zijn eerste werkgever
in de verzekeringsbranche waar hij vijf jaar heeft gewerkt, nog
zeker niet klaar was. “Maar ik kon dit aanbod niet laten lopen.
Er zijn niet zoveel verzekeraars die from scratch starten. Bij Torus
ben ik in de eerste plaats underwriter op het gebied van financial
lines: D & O, beroepsaansprakelijkheid, fraude e.d. Daarnaast
voel ik me ook een beetje ondernemer. Ik ben namelijk ook
verantwoordelijk voor de uitbouw van de portefeuille en
samen met mijn inmiddels vijf collega’s voor de groei van
het gehele bedrijf. Deze groei richt zich op Nederland, maar
ook daarbuiten in Europa, waaronder de Scandinavische landen, Spanje, Italië en Portugal. Ik ben gemiddeld minstens
één keer per maand in het buitenland op pad. Dat klinkt
‘romantisch’, maar het is natuurlijk wel gewoon werk.
We waren laatst twee dagen in Lissabon, maar van de stad
hebben we niets gezien. Dat neemt niet weg dat zakendoen in
het buitenland wel een extra dimensie aan je werk geeft.”
Zowel in het vorige interview als tijdens de VNAB-studiemiddag liet de jonge assurantieman blijken te barsten van
ambitie. “Ik wil hogerop. Daarbij vind ik het vooral leuk om met
nieuwe, innovatieve dingen bezig te zijn”, zei hij destijds. Beide
zaken heeft hij inmiddels bereikt, maar ook nu kijkt hij
verder. “Voorlopig zijn er bij Torus nog volop uitdagingen,
zeker wat de uitbouw van de portefeuille betreft. Ook zie ik
hier voldoende doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld in een
verbreding van mijn werkterrein en/of een functie in het buitenland.” Overigens is Van Hattem niet alleen van mening
dat de (industriële) verzekeringsbranche young professionals
veel te bieden heeft - “boeiend werk en volop carrière- en ontplooiingskansen”- maar ook dat het omgekeerde het geval is.
“De verzekeringsbranche heeft dringend behoefte aan creatieve, innovatieve, slimme mensen, die onder meer optimaal
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de hedendaagse technologie biedt, zoals internet en social media. Juist
op die terreinen kunnen goed opgeleide, jonge mensen toegevoegde waarde leveren. Durf dan ook in hen te investeren!” ✔

Er zijn meer vooroordelen onder studenten. Van Leuven: “Als
ik zeg dat de (industriële) verzekeringsmarkt commercieel is,
beginnen velen te lachen. Ze denken dat ik de gehele dag met
een rekenmachine premies bereken. Deze branche is beduidend minder ‘grijs’ en ‘stoffig’ dan wordt gedacht. Ik snap het
dan ook echt niet dat velen een traineeship of baan bij bijvoorbeeld een bank interessanter vinden. Andere bedrijfstakken
zijn in mijn ogen veel ‘grijzer’ en minder commercieel dan het
werk waarmee ik me bezighoud. Er is voor de sector dan ook
nog veel zendingswerk te bedrijven. Niet in de laatste plaats
omdat we studenten veel te bieden hebben”, aldus Chartis underwriter, die aangeeft in zijn huidige baan nog lang niet te zijn
uitgeleerd. “In de verre toekomst zou ik wel een managementfunctie willen hebben waarbij ik zelf mensen aanstuur.”

Het klinkt wat vreemd uit de mond van een 32-jarige, maar
drs. Floris van Hattem noemt zijn overstap naar verzekeraar
Torus Insurance in november 2009 een ‘once in a life time opportunity’. “Ik kreeg de kans om de Nederlandse vestiging
van een geheel nieuwe Europese verzekeraar van de grond
mee te helpen opbouwen en zaken op een nieuwe, meer eigentijdse manier, aan te pakken. Ik was de derde man die men
vroeg. Een fantastische uitdaging.”

Floris van Hattem (Torus Insurance):

“Ik voel me zelfs een beetje ondernemer”
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