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Heeft u zich al aangemeld?

Founding Partners: “Een verrijking voor de branche, waarvan veel
meer gebruik gemaakt zou moeten worden“
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Jongeren zijn honkvaster door
duidelijke carrière-afspraken

Op dinsdag 6 juni staat
het VNAB Visie event in het
teken van het stimuleren
van de verbinding tussen de
verschillende generaties en
het streven naar een effectieve
samenwerking. Door het
benutten van de diverse
kwaliteiten van de verschillende
generaties kun je als organisatie
het beste uit alle medewerkers
halen. Het event is met name
interessant voor directie,
management en HR.
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Deze VNAB Visie en het daaraan gekoppelde event gaan nu eens niet over risico’s en
verzekeringsoplossingen. Nee, het gaat over de mensen achter die verzekeringsoplossingen.
Medewerkers en collega’s “die het verschil maken”. Jong of oud, specialist of generalist,
manager of medewerker. Werkzaam in een wereld die sterk aan het veranderen is, waar banen
verdwijnen, opleidingseisen toenemen en pensioenleeftijden opschuiven.
U leest in deze VNAB Visie over babyboomers, generatie X en millennials; die agile werken
en scrum teams vormen. Allemaal begrippen die passen bij de huidige tijd. We streven naar
duurzame inzetbaarheid waarbij we productief, gezond, gelukkig en bevlogen aan het werk
zijn en blijven.

#Connected

Redactie-adres VNAB:
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Generations@work

Tel.: 010 - 253 20 63
E-mail: d.heijstek@vnab.nl
Internet: www.vnab.nl

Hoe krijgen we dat voor elkaar? “Geen standaardoplossingen maar denken vanuit het
individu”, zo geeft Beatrice van der Heijden in haar interview aan. “Generaties verbinden en
kennis aantrekkelijk maken”, aldus Mop van Tiggele in haar column.
Ook een vraag waar HR-managers en directieleden met elkaar over van gedachten wisselden
tijdens een rondetafelgesprek. Het leverde veel waardevolle inzichten op waarover u in deze
VNAB Visie kunt lezen.
Binnen onze eigen VNAB-bureau organisatie, die redelijk overzichtelijk is, kennen wij ook een
diversiteit aan medewerkers. Zelf ben ik een babyboomer, maar gelukkig heb ik millennials en
generatie X-collega’s om mij heen. Samenwerken en van elkaar leren brengt je verder en maakt
het leuker. Het combineren van kennis en ervaringen, netwerken die op elkaar aansluiten,
verschillen in aanpak en creativiteit; dat geeft het beste resultaat.
Graag draagt het VNAB-team bij aan het creëren van duurzame inzetbaarheid voor iedereen.
Dat doen we met dit thema voor de VNAB Visie. Maar ook graag met onze andere activiteiten
op het gebied van marktmeesterschap, kennis en kennisborging en ontmoeten en verbinden.
De zakelijke schademarkt blijft immer people’s business.

VNAB HR Commissie
Een speciaal woord van dank gaat
uit naar de HR Commissie van de
VNAB. Dankzij de inzet en nauwe
betrokkenheid van de commissieleden
is deze editie tot stand gekomen.
Deze commissie, samengesteld uit
makelaars- en verzekeraarsleden van
de VNAB, adviseert het VNAB Bestuur
over HR gerelateerde zaken die van
belang zijn voor de respectievelijke
branches en die ten goede komen aan
het goed functioneren van de zakelijke
verzekeringsmarkt.

Wim Span, directeur VNAB
www.vnab.nl
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interview
De kracht van senioriteit wordt te vaak onderschat

Duurzame inzetbaarheid:
een leven lang inzetbaar?
Prof. dr. Beatrice van der Heijden (1967),
hoofd van de Vakgroep Strategisch Human
Resource Management aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen is gespecialiseerd in
loopbaanontwikkeling, employability en ouder
worden in het werk. In haar onderzoek naar de
voorspellers van duurzame inzetbaarheid heeft ze
een duidelijke missie: de kracht van senioriteit voor
het voetlicht brengen. Irene Okkerman

Het heeft er alles van weg dat Beatrice van der
Heijden veel betekenis uit haar werk put. De
bevlogenheid spat er vanaf en haar vakkennis
is groot. Ze is hartelijk, behulpzaam en erg
toegankelijk als persoon. Haar enorme drive geeft
de indruk dat zij zelf graag een leven lang deel
uitmaakt van het arbeidsproces. Ze heeft dat van
huis uit meegekregen, want ook haar hardwerkende
ouders met een eigen zaak putten veel zingeving
uit hun werk. Qua werk- en privébalans heeft Van
der Heijden ook het nodige meegemaakt. Zowel
bij haar vader als bij haar moeder verleende ze
mantelzorg - dankzij de flexibiliteit die haar gegund
werd door haar toenmalige werkgever – hetgeen
haar nu veel steun geeft bij de rouwverwerking.
Gedurende haar ‘zorgperiode’ werkte ze in de
avonduren en in de weekenden keihard door om
verloren werktijd in te halen, maar kon ze op die
manier wel bij alle onderzoeken en behandelingen
van haar ouders aanwezig zijn waarvoor ze haar
werkgever nog altijd erg dankbaar is.

Energie
Op de vraag of ze wilde meewerken aan het inter
view reageerde ze meteen enthousiast. “Alleen, als
je zo’n strakke deadline hebt, dan moet het wel
telefonisch en aan het begin of einde van de dag
want dan zit ik een uur in de auto. Ik zit namelijk
wat verder vooruit in mijn agenda… Het weekend
kan ook, maar dat wil ik je niet aandoen.” De vragen
voorafgaande aan het interview heeft ze naar
eigen zeggen “snel doorgescrold in bed nadat ze
die avond laat terug was van een bespreking met
de Raad van Advies van de opleiding waarvoor ze
werkzaam is.”
En zoals het een wetenschapster betaamt, wil ze
het interview voor publicatie valideren, waarbij
ze er alleen in het weekend naar kan kijken want
voor de rest is ze de hele week bezet. Over energie
gesproken!

Wat houdt duurzame inzetbaarheid
volgens u in?

?
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“Meestal wordt in Nederland de SER-definitie
gehanteerd dat duurzame inzetbaarheid een
resultante is van drie componenten, namelijk dat
mensen vitaal, (psychologisch en fysiek) gezond
en emplooieerbaar zijn. Employability is gericht
op competenties en betekent: de kans om werk
te vinden en te behouden, nu en in de toekomst,
en indien nodig ook om werk te creëren. Je
kunt er echter zomaar andere componenten
die met iemands leeftijd hebben te maken aan
toevoegen, zoals factoren die met de leeftijd
van je gezinssamenstelling te maken hebben,
en je organisatieleeftijd, dat wil zeggen: hoe
lang je werkzaam bent binnen een bedrijf. Dat
alles bij elkaar bepaalt hoe duurzaam inzetbaar
je bent. Persoonlijk versta ik onder duurzame
inzetbaarheid dat mensen productief, gezond,

gelukkig, bevlogen en met betekenis aan het
werk kunnen zijn en blijven. Stuur je niet op deze
componenten, dan gaan mensen op een gegeven
moment mogelijk uitvallen of zal de organisatie
ze niet meer betekenisvol vinden. De ‘alignment’
tussen persoonlijke en organisatiedoelstellingen is
daarbij erg belangrijk.”

“Er moet niet in
standaarden worden
gedacht voor
de verschillende
leeftijdscategorieën”
Welke aspecten zijn belangrijk voor een
duurzame loopbaan?
“In het Handbook of Research on Sustainable
Careers dat ik in 2015 samen met Ans de Vos
redigeerde, maken we in het eerste hoofdstuk
een onderscheid in vier dimensies die van belang
zijn voor een duurzame loopbaan. Eén is agency.
Medewerkers zijn zelf de belangrijkste stakeholder
om een duurzame loopbaan vorm te geven, maar
niet de enige. Ook de werkgever, de partner,
familieleden enzovoorts spelen een belangrijke
rol. Twee is tijd. Gedurende een loopbaan zijn
er verschillende momenten waarop werk meer/
minder belangrijk is. Dit hangt vaak samen met
het privéleven dat ook fluctueert. Medewerkers
en organisaties zouden zich hier heel bewust
van moeten zijn, zodat medewerkers vanuit een
duurzaamheidsperspectief de gelegenheid krijgen
het op langere termijn vol te houden. Soms heb je
bijvoorbeeld de zorg voor zieke kinderen of zieke
ouders, en wil je er voor ze zijn, en daarna wil je
juist weer meer excelleren op het werkterrein.
Die momenten hoeven helemaal niet gebonden
te zijn aan levensfases binnen het normatieve
raamwerk dat een leidinggevende vaak hanteert.
Het moet individueel maatwerk zijn. Zo kunnen
sommige mensen juist op oudere leeftijd veel
in hun werk willen investeren, en andere juist
aan het begin van hun loopbaan. Drie is de
dimensie social space. Loopbanen bevinden zich
en ontwikkelen zich binnen verschillende sociale
ruimtes. In de privé- en werksfeer en ook binnen
het netwerk waarbinnen mensen zich bewegen.
Vier is de dimensie betekenis. De betekenis die
werk voor mensen heeft en die ook gedurende
de loopbaan fluctueert. Mijn ouders hadden een
eigen onderneming en hebben beiden tot aan hun
dood gewerkt. Nu zet mijn broer het bedrijf met
veel passie voort en hij zal dat ongetwijfeld ook
zijn hele leven met veel zingeving gaan invullen.

Zolang werk betekenis geeft, maakt leeftijd niets
uit. Ook ontlenen veel mensen hun identiteit aan
het werk dat ze doen.”

Volgens u moeten organisaties de
waarde van werkenden, ongeacht hun
leeftijd, beter waarderen.
“Klopt. Bedrijven moeten investeren en zorgen
dat ze continu proactief kijken naar wat de
verschillende leeftijdscategorieën nodig hebben
om inzetbaar te blijven.
Ik doe wetenschappelijk onderzoek waarbij ik
starters, middle-aged en senioren met elkaar
vergelijk. Op die manier kun je achterhalen waar
mensen vooral behoefte aan zouden kunnen
hebben, wat natuurlijk per beroepssector wel
verschillend kan zijn. Door middel van een nul- en
follow up-meting kun je kijken in hoeverre bepaalde
interventies echt zoden aan de dijk zetten.”

U ontwikkelde een unieke tool voor het
optimaliseren van iemands duurzame
inzetbaarheid.
“Het instrumentarium dat ik ontwikkeld heb, is de
zogeheten Loopbaanpotentieelmeting die ik door
het Applied Science Instituut KNOWVIUM op de
markt laat zetten, in ruil voor onderzoeksdata. Met
behulp van deze geautomatiseerde feedbacktool
kan iemands duurzame inzetbaarheid worden
gemeten. In de persoon, in de functie en in de
organisatie zitten verschillende componenten
waarop je kunt sturen om iemands duurzame
inzetbaarheid te optimaliseren. Persoonlijke
factoren zijn bijvoorbeeld verschillende vormen
van opleiding en iemands betrokkenheid bij de
eigen loopbaan. Bij de functie moet je denken
aan factoren als loopbaan en historie. Ontleed
je iemands loopbaan, dan kun je zien hoelang
iemand in dezelfde functie heeft gezeten dan wel
heeft gehopt van functie naar functie, en zo ja, in
hoeverre de nieuwe baan op de vorige baan lijkt.
Dat zegt iets over de expertiseopbouw bij mensen.
Bij de organisatie zijn factoren, zoals leerklimaat,
het contact tussen medewerker en leidinggevende
en de cultuur in het bedrijf belangrijk. Met de tool
kan bijvoorbeeld worden gemeten welk effect
het volgen van een opleidingsprogramma heeft
gehad op de duurzame inzetbaarheid. Ook is het
tijdsperspectief van invloed op iemands duurzame
inzetbaarheid. Dus hoe lang moet, kan, mag
en wil iemand nog werken? Door bijvoorbeeld
aandacht te besteden aan iemands gezondheid
en daar ook actief op te sturen, kun je dit beleefde
tijdsperspectief van mensen verbeteren.”

We worden steeds ouder. Wat betekent
dat voor loopbanen?
“Het belangrijkste dat ik nog een keer wil
benadrukken is dat leidinggevenden niet vanuit een
normatief raamwerk moeten denken, maar naar het
www.vnab.nl
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kennis > Generaties 1946-1997
Prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
Beatrice van der Heijden is hoogleraar
Strategisch Human Resource
Management aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen. Ze heeft
diverse wetenschappelijke publicaties
op haar naam staan en ze vervult diverse
(onbezoldigde) nevenfuncties in binnenen buitenland.

Generatieverdeling:

Expertises:

Bron: Eisner, S. P (2011). Managing Generation Y

Millennial generatie:

1981-1997

Generatie X: 			

1965-1980

Babyboomer generatie:

1946-1964

Employability, loopbaanontwikkeling,
duurzame inzetbaarheid,
leeftijdsstereotypering, ouder wordende
werknemers, duurzame loopbanen en
verantwoordelijk leiderschap.

Hoe kijkt u tegen nieuwe
ontwikkelingen aan, zoals agile
werken?
“In de wetenschappelijke literatuur begint dit nu
mondjesmaat aandacht te krijgen. Termen als agile
organisatie en agile werknemers worden door het
bedrijfsleven al een tijdje gebezigd. In de empirische
literatuur moet agile werken nog echt handen en
voeten krijgen. Naar mijn idee heeft het veel weg
van autonome zelfsturende taakgroepen, maar ik
zou me er echt secuur in moeten verdiepen om er
iets van te vinden. Ik ben immers wetenschapper…
Agile heeft volgens mij in ieder geval betrekking
op veerkracht en copingstrategieën. Dat zowel
de organisatie als de medewerker veerkrachtig
moet zijn, zit overigens wel in ons onderzoek. In
ieder geval is ‘agile’ als overkoepelende term erg
aansprekend en ik weet dat organisaties daar altijd
enorme behoefte aan hebben haha.”

individu moeten kijken. Het is heel goed mogelijk
dat iemand van 55 jaar nog een piek in de loopbaan
wil hebben, bijvoorbeeld doordat de kinderen uit
huis zijn. Er moet niet in standaarden worden
gedacht voor de verschillende leeftijdscategorieën. Je moet loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheidsvraagstukken echt vanuit
het individu bekijken. Door veel informatie met
uiteraard respect voor de privacy over die individuele medewerker te verzamelen, kun je ook
echt maatwerk leveren. Dus niet bijvoorbeeld één
vakantiedag extra voor alle veertigplussers, maar
kijken naar waar de betreffende medewerker in
zijn/haar levensfase echt baat bij heeft. Kortom,
bedrijven moeten veel meer kijken naar waar de
persoon op dat moment behoefte aan heeft. Een
organisatie die op individueel niveau betrokken is,
kan – in geval van een zieke ouder of ziek kind –
het verschil maken tussen het voorkomen van een
burnout bij een medewerker en het bevorderen
van het herstel van de zieke.”
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Wat verstaat u onder de kracht van
senioriteit?
“Oudere werknemers hebben – en dat blijkt ook uit
expertiseonderzoek – vaker een bepaald vraagstuk
aangeboden gekregen waardoor ze synergie in hun
denken en wijsheid hebben ontwikkeld. Ze hebben
meer doorleefde ervaringen in het oplossen van
problemen waardoor ze ook copingstrategieën
hebben ontwikkeld. Ofwel, ze hebben beter leren
omgaan met moeilijke situaties. Ze staan meer
boven hun vakgebied als ze ook echt gedurende
langere tijd binnen een bepaald vakgebied hebben
geprobeerd te excelleren. Ouderen hebben dus
letterlijk meer met lastige vraagstukken in het werk
moeten omgaan en dus meer ervaring opgebouwd.
Ze kunnen uit een breder arsenaal van kennis en
vaardigheden putten. Belangrijk is ook dat ze meer
levenservaring hebben. Dat kan ook positieve
effecten hebben op hoe zij daar in hun werk mee
omgaan. Vaak hebben ze geleerd te balanceren
tussen moeilijke privésituaties en een lastige baan.”

Dit alles in ogenschouw nemend: wat
adviseert u de leden van de VNAB?
“Lever echt maatwerk. Kijk naar wat het individu
nodig heeft en bepaal dat niet generiek. Verder
moet een constructieve, open dialoog over
leeftijd en werk niet alleen gaan over de relatie
tussen de kalenderleeftijd van de medewerker
en zijn of haar werkvermogen en employability.
Kalenderleeftijd, als enig criterium, is namelijk
een slechte voorspeller van iemands duurzame
inzetbaarheid, omdat er zeer grote verschillen
zijn in capaciteiten en arbeidsproductiviteit
tussen werknemers met dezelfde kalenderleeftijd.
Bovendien blijken oudere medewerkers een
zeer heterogene groep te vormen met een grote
spreiding in mentale en lichamelijke gezondheid.
Beter is het daarom te kijken naar de verschillende
leeftijdsconceptualisaties, zoals leeftijd van de
gezondheid, leeftijd van de privésituatie en leeftijd
van de professionaliteit. Door dit meetbaar te
maken, kan meer verklaard worden over iemands
duurzame inzetbaarheid.” <

Generaties
www.vnab.nl
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kennis > Millennial generatie 1981-1997

kennis > Generatie X 1965-1980

Onze millennial
aan het woord:

Generatie X op naar
een tweede carrière?
De huidige bevolkingsgroep bestaat voor een aanzienlijk deel uit
medewerkers die behoren tot generatie X, hier gedefinieerd als de
generatie geboren tussen 1965 en 1980. Dit zijn werknemers met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele houding. Ze zijn (soms te)
zelfstandig, gericht op persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit, maar ook
bescheiden en introvert. Hoe zien ze zichzelf als werknemer, wat verwachten
ze van hun carrière en hoe zorg je – als je dat wilt – dat je ze bij je houdt?

“Millennials zijn arrogant, lui, egoïstisch, ontrouw en constant op zoek naar
erkenning”. Niet bepaald een positieve stereotypering van de opkomende
generatie, maar in 2025 zal 75% van de beroepsbevolking wel uit deze
generatie bestaan. Millennials zijn geboren tussen 1981 en 1997, ze zijn
ambitieus, tech-savvy, positief en hoogopgeleid. Hun ouders richtten hun
vroege jeugd in met hockeytraining, speelafspraken en pianoles. Millennials
zijn opgegroeid met individuele aandacht, constante feedback en structuur
in een periode van economische moeilijkheden, terreuraanslagen en
natuurrampen. Deze unieke achtergrond heeft de werkwaarden van
millennials gevormd. Rebecca Overdijk

Millennials streven naar flexibele werktijden en
-plekken, work-life balance, identiteit en levens-
geluk. Globalisering en technologische ontwikke
lingen maken het mogelijk om altijd en overal te
werken en constant met iedereen in verbinding
te staan. De digital nomad is de ZZP’er onder de
millennials; werken voor een Brits bedrijf op je
laptop vanuit een coworking space in Bali terwijl je
skypet met je Franse collega. Door digitalisering zijn
millennials gewend aan een constante stroom van

“Ze willen niet
leven om te werken,
maar werken om
hun levensstijl te
onderhouden
en als toevoeging op
hun levensgeluk”
informatie en verwachten ook betrokken te worden
bij gesprekken en besluiten op een hoger niveau in
het bedrijf. Door babyboomers en generatie X wordt
dit als hoogmoedig ervaren, ‘Millennials hoeven
met hun minimale ervaring nog niet mee te praten
op strategisch niveau. Dat verdien je pas na zoveel
jaar dienst’. Een misvatting tussen de generaties.
Een vast contract is geen ideaal voor millennials.
Ze hebben gezien hoe hun ouders alles gaven voor
het bedrijf en vervolgens na zoveel jaar trouwe
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dienst op straat werden gezet in de economische
crisis. Ze willen niet leven om te werken, maar
wer
ken om hun levensstijl te onderhouden en
als toevoeging op hun levensgeluk. Daarnaast is
persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk voor deze
generatie, zowel in vrije tijd als in professionele
tijd door verschillende ervaringen bij werkgevers.
Persoonlijke ontwikkeling in de vrije tijd wordt
gestimuleerd door reizen, vrijwilligerswerk en so
ciale contacten. Hoewel ze door andere generaties
worden gezien als egoïstisch en lui, doneert 63%
van de millennials aan goede doelen en doet 43%
vrijwilligerswerk. Dit stukje zingeving past bij hun
identiteitsvorming, personal branding. De zin: ‘Ik
ben Anna en ik werk voor...’ is vervangen door ‘Ik
ben Anna en ik vind gezondheid, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en mijn sociale netwerk
belangrijk’.
Voor de millennial is het belangrijk dat hun identiteit
en hun waarden matchen met de cultuur van hun
werkgever. Voor een bedrijf is het daarom van
belang dat zij zich bewust zijn van hun uitstraling,
hun identiteit en hun waarden. Millennials zijn
flexibele werknemers, ze kunnen onafhankelijk
werken, zijn ambitieus en sterk in multitasken. Zij
willen geen baas, zij willen een coach. Iemand die
hen helpt verder te denken over hun persoonlijke
ontwikkeling en mogelijkheden en tijd hiervoor
aanbiedt om dit te realiseren. Stimuleer innovatief
denken en begrens millennials niet met statige
operationele structuren en procedures. Geef hen de
vrijheid en uitdaging die zij verlangen en ontvang
volledige loyaliteit terug. <

Ester Koot, senior research consultant Motivaction

Probleemoplossend en loyaal
Vragen we generatie X wat hun sterke kanten
zijn als werknemers, dan noemen ze vooral hun
probleemoplossend vermogen. Maar liefst 48%
van de werknemers kent zichzelf deze kwaliteit
toe. De millennial vindt zichzelf op dit punt met
29% minder uitgesproken krachtig. Babyboomers
komen wat dit betreft in de buurt van generatie
X met 43%. Andere eigenschappen die generatie

“De digital nomad is
de ZZP’er onder de
millennials”

Deze ‘millennial aan het woord’ krijgt energie
van enthousiaste en positieve mensen, is
constant bezig met mogelijkheden voor
haar eigen ontwikkeling en ambities en kijkt
op tegen individuen die anderen inspireren
door over hun eigen angst heen te stappen.
Mijn naam is Rebecca Overdijk, 23 jaar oud,
afgestudeerd in Hotelmanagement en mo
menteel bezig met een master in Human
Resource Studies aan de Universiteit van
Tilburg. Als toevoegde waarde in mijn
master loop ik een halfjaar stage, twee
dagen als Talent & Development stagiaire
bij Aon en twee dagen ben ik bezig met een
onderzoek voor de VNAB. In dit onderzoek,
tevens ook mijn afstudeerscriptie, kijk ik
naar de werkwaarden en verwachtingen
van millennials in de verzekeringssector en
hoe dit hun intentie om te vertrekken bij een
bedrijf beïnvloed.

contract. 72% van generatie X heeft een contract
voor onbepaalde tijd, ten opzichte van 49% van de
jongere generatie werknemers.
Toch is ‘gesetteld’ het verkeerde woord om ze te
beschrijven, want juist in deze generatie begint
het onrustige gevoel van ‘stay or go?’. Ze zijn
graag loyaal aan hun werkgever maar zo rond de
leeftijd van 45 gaan mensen nadenken over de

“Van deze generatie X-werknemers die soms
al met een been buitenstaan, zegt ruim 50%
dat ze ander werk bij een andere werkgever
overwegen en bijna eenderde geeft aan totaal
iets anders te willen gaan doen”
X zichzelf in ruime mate toekent als werknemer
zijn: loyaliteit (38%), doorzettingsvermogen (31%)
en samenwerken (32%). De zichzelf toegekende
eigenschappen die in positieve zin significant
verschillen ten opzichte van millennials en baby
boomers, zijn zelfkennis en omgaan met kritiek
(14%) en aandacht voor details (21%).
Komen deze verschillen door hun leeftijd of de
levensfase waarin zij zich bevinden, of door hun
opvoeding en de tijd waarin ze zijn opgegroeid?
Deze vraag komt bij iedere beschrijving of mening
over generaties naar boven. Generatie X is in
vergelijking met voorgaande generaties veelal
opgevoed met uitstekende voorzieningen. Ze
kregen gelijke kansen, vrijheid en keuzes qua
opleiding en veel stimulans van hun ouders om iets
relevants en ‘goed voor later’ te gaan doen.

Should they stay or should they go?
Sterk samenhangend met hun leeftijd bestaat deze
generatie uit werknemers die redelijk - hoewel
misschien tijdelijk - gesetteld zijn met een vast

steeds langer wordende werkzame periode die
nog voor hen ligt. Blijven ze in het warme bad van
hun huidige werkgever, of is dit het moment om
nog een – misschien wel – laatste stap te maken
in hun carrière? Deze onrust zien we ook terug in
de kenmerken van deze generatie: 42% overweegt
soms tot zeer vaak om te stoppen met hun huidige
werk, meer dan hun oudere babyboom-collega’s,
waarbij dit 36% is.
Van deze generatie X-werknemers die soms al met
een been buitenstaan, zegt ruim 50% dat ze ander
werk bij een andere werkgever overwegen en bijna
eenderde geeft aan totaal iets anders te willen
gaan doen. De wensen en behoeften die in deze
overweging een rol spelen zijn divers. Zij willen
zichzelf verder ontplooien (29%), uitdaging zoeken
(31%), een leukere baan vinden (29%) of vinden
het gewoon tijd voor wat anders (39%). Anderen
zijn vooral onzeker of zij hun baan kunnen
behouden (19%).

Hou ze betrokken en aligned
Of generatie X-werknemers een tweede
carrière binnen of buiten hun huidige
organisatie maken, hangt ook af van de
aandacht die de werkgever biedt. Om ze te
behouden is het van essentieel belang om
deze waardevolle medewerkers betrokken
en aligned te houden. Om effectief HR-beleid
en communicatie te ontwikkelen voor de
Generatie X-medewerkers, moeten managers
en HR-adviseurs – naast met factoren als
opleidingsniveau en functietype – rekening
houden met de drijfveren van werkenden
en de levensfasen die zij doorlopen.
Differentiatie is hierbij van groot belang:
wat de ene generatie X-medewerker ziet
als een opsteker of verrijking in het werk –
bijvoorbeeld het volgen van een cursus of
opleiding die wat verder van het huidige
werk afstaat – ziet een ander dat juist als
demotiverend en maakt het hem of haar
onzeker over de huidige baan. Binnen deze
generatie zien we veel leidinggevenden, die
in staat zijn om mede vanuit die rol een brug
te slaan tussen millennials en babyboomers.
Geef hen het vertrouwen, de middelen en
verantwoordelijkheden om dit zo goed
mogelijk te doen. In de communicatie naar
de werknemers toe is een aanpak op maat en
respectvolle benadering van groot belang.
Vaak zijn juist de medewerkers die het minst
hard roepen het meest geholpen met wat
extra aandacht vanuit de leidinggevende of
HR-afdeling. Tot slot is het verstandig om te
accepteren én te respecteren dat iemand - die
er echt voor kiest een tweede carrière buiten
de deur voort te zetten - te laten gaan. Het
is goed mogelijk dat je uiteindelijk beide
partijen daar een groot plezier mee doet.

(Bron: Motivaction Mentality meting 2016) <
www.vnab.nl
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De babyboomers als een nieuwe
generatie vitale senioren
Generatie-expert en organisatiepsycholoog Aart Bontekoning (67) onderzoekt
al twintig jaar ‘generaties in organisaties’. Hij promoveerde daarop in 2007,
nog steeds als enige in de wereld. “Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese
organisaties vergrijzen spectaculair tot 2035! Het gezond mixen van de rijke
ervaring van senioren met frisse vernieuwingsdrang van junioren is een
uitdaging voor deze vergrijzende bedrijven”, aldus Bontekoning. We vroegen
hem hoe dit samengaat met veranderprocessen en hoe hij aankijkt tegen de
‘oudere generatie’. Irene Okkerman

Wat maakt het zo belangrijk voor een
bedrijf om te blijven veranderen en welke
rol hebben de nieuwe generaties daarin?

Wat is de meest voorkomende wrijving
tussen verschillende generaties op de
werkvloer?

“De meeste vergrijzende Nederlandse en Europese
bedrijven hebben moeite om ‘bij de tijd’ te blijven. De
jongste generatie is in opkomende economieën de
grootste en zorgt daar voor een sociaaleconomische
boost. Bij ons is het de komende decennia de
kleinste. De oudste generaties zijn hier de grootste.
De jongste generatie heeft een natuurlijke potentie
om de eigen (organisatie)cultuur te updaten, maar
zonder actieve steun van de oudere generaties
lukt dat niet. Die weten vaak niet goed hoe ze die
kunnen geven. Soms denken senioren dat die
goed opgeleide en mondige jongeren hen niet
nodig hebben, maar dat is een misverstand. Het
tegendeel is waar. Om als vergrijzende organisatie
te overleven in de veranderende wereldeconomie
heb je overigens de jeugdigheid van alle generaties
nodig. Het ‘overlevingsbelang’ delen ze. Vanuit een
generatieperspectief worden verrassende mogelijkheden zichtbaar om die jeugdigheid samen
werkend op te wekken. Die komt naar boven als je
consequent met je generatiegenoten doet wat de
meeste werkenergie opwekt.”

“De jongste generaties lopen vaak vast in
verouderde routines die oudere generaties op de
automatische piloot herhalen, zoals top-down
veranderen en leiden, polderachtig vergaderen
en besluiten, formaliteiten en politieke spelletjes
die stammen uit de vorige eeuw. Dat zijn, sociaal
economisch gezien, doodlopende wegen. Cultuur
wordt weleens de zachte kant van een organisatie
genoemd, maar jongeren ervaren vaak dat het
de kracht heeft van een tsunami. Ze worden er
door overspoeld, ‘verzuipen’ erin en raken zo snel
hun frisheid kwijt. Terwijl niemand dat wil, ook de
ouderen niet.”

Hoe kan een generatie de cultuur binnen
een bedrijf ‘updaten’?
“Het verversen gebeurt pas echt als een generatie
haar update-potentie zelf omzet in acties, met de
meest energieke leden van een generatie voorop.
Door te doen wat bij hen de meeste werkenergie
opwekt en daar ondersteuning bij te organiseren.
Het kan energie, moed en een zeker bewustzijn
vergen, omdat dergelijke acties eerst tegen een
overheersende stroming ingaan. Het keerpunt
ontstaat meestal wanneer tot de oudere of de
andere generaties doordringt dat het verse
patroon ook bij henzelf meer werkenergie opwekt.
Het gebeurt niet wanneer er alleen over wordt
geklaagd of vergaderd in plaats van dat er in actie
wordt gekomen.”
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Wat is het effect van de vergrijzing voor
bedrijven en organisaties?
“Over het risico had ik het al. Er is ook een flinke
kans. Nog nooit was er zoveel ervaringskennis
in organisaties. De organisatiewijsheid stijgt de
komende decennia flink. Een kernvraag is hoe
je die eigentijds kunt toepassen. Daar hebben
de oudere generaties de jongere bij nodig. Die
scannen razendsnel wat eigentijds is of kunnen
het eigentijds maken. Iedere generatie zal langer
werken dan de vorige. Dat noodzaakt ons ook om
te gaan werken op een manier die je werkenergie
opwekt. Dan laad je voortdurend je eigen batterij
op en dan gaat die langer mee. Dat is duurzaam
werken. Bovendien vormen de energizers van
iedere generatie de bron voor het bij de tijd houden
van de eigen cultuur.”

Hoe karakteriseert u de ‘oudere
generatie’ ofwel uw eigen generatie?
“Aangezien in het artikel hiervoor wordt ingegaan op
de generatie X beperk ik me in deze bijdrage tot de
protestgeneratie (ook wel de babyboomgeneratie
genoemd). Er worden verschillende generatie-in
de
lingen gehanteerd, maar volgens de in
de
ling

die ik hanteer en die wetenschappelijk is onder
bouwd, is deze generatie geboren tussen 1940
en 1955. In de vorige eeuw bouwde de baby
boomgeneratie samen met vakbonden het
succes
volle poldermodel. De arbeidsparticipatie
van deze generatie is nu ongeveer 35%, maar
die zou best weleens kunnen toenemen. Steeds
meer babyboomers willen helemaal niet stoppen
met werken. Als vitale senioren ervaren velen
leeftijdsdiscriminatie. Ze voelen zich 10 tot 20
jaar jonger dan ze in werkelijkheid zijn en willen
ook zo worden behandeld. Deze generatie vindt
het leuk om met generatie Y (1985-2000) samen
te werken. Om dit te laten slagen moeten zij wel
verouderde patronen achterlaten, zoals nog eens
uitleggen hoe het zit, vaag discussiëren, het beter
denken te weten, alle neuzen dezelfde kant op
zien te krijgen en streven naar de meerderheid
als doorslaggevende factor bij besluitvorming.
Veel van deze senioren zijn nog gedreven en
idealistisch, willen nog lang actief blijven en zijn
‘gezegend’ met een grote mond. Het loslaten van
diepgewortelde patronen is een flinke uitdaging.
Als het lukt geeft het veel voldoening, omdat het
direct het samenwerken met jongere generaties
versterkt.”

“Om te overleven
in de veranderende
wereldeconomie
hebben we de
jeugdigheid van
alle werkende
generaties nodig”

Waar krijgen babyboomers de meeste
werkenergie van?
“Als nieuwe generatie vitale senioren lijkt een
toenemend deel een transformatie door te maken
waarbij ze de meeste werkenergie krijgen van:
• actief blijven meedoen;
• benutten van opgebouwde werk- en levenserving
en die overdragen op de jonge generatie Y;
• samenwerken met junioren van generatie Y;
• hervinden van de eigen passie;
• eigen baas zijn over tijd en werk.
Zowel de junioren van generatie Y als vitale
babyboomers ervaren wederzijds in de mix van
frisse blikken en rijke ervaringskennis een soort
innovatieve potentie. In de muziek wordt die
steeds vaker benut, bijvoorbeeld in samenwerking
tussen rappers van nu en toppers uit de sixties en
seventies.”

Wat is uw belangrijkste boodschap aan
organisaties?
“Vanuit een generatieperspectief worden verras
sende mogelijkheden zichtbaar om met de vitale
kracht van alle generaties de eigen cultuur ‘bij
de tijd’ te houden of te brengen. Pas als je die
mogelijkheden als organisatie ziet, kan je ze
benutten.” <
www.vnab.nl
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Jongeren zijn honkvaster door
duidelijke carrière-afspraken
Marijn Hollema

Elisa Cakici

Eelco Wester

Arnoud Bos (41), voorzitter van de VNAB HR Commissie, vraagt zes ‘eager beavers’, naar hun
werkmentaliteit, ambities, ‘energizers’ en wat hun werkgever moet doen om hen te behouden. En
misschien nog wel belangrijker: zijn ze wel écht zo anders dan wordt verondersteld? Irene Okkerman
Echt anders?
Zijn wij daadwerkelijk anders dan andere gene
raties? Is de vraag die Eelco Wester (32) zich direct
bij aanvang van het gesprek hardop afvraagt.
Eelco is als Key Accountmanager werkzaam bij
Allianz Global Corporate & Specialty, voorzitter
van Young InSurance en een aantal jaren geleden
via de Inhousedagen van Nassau Verzekeringen
in de verzekeringssector terecht gekomen. “Het
wordt soms ook wel een beetje ‘gehyped’ dat we
totaal anders zouden zijn en dat we alleen maar
pingpongtafels en flipperkasten op de werkvloer
zouden willen hebben. En heel veel vrije tijd. Maar
dat wil de oudere generatie denk ik ook wel: lekker
op vakantie gaan en leuke dingen doen. Is het
echt zo zwart-wit?” Zijn generatiegenoten spreken
hem niet tegen noch beamen dit. Het zal daarom
moeten blijken uit de antwoorden op de stellingen
van Arnoud Bos die zelf als HR Manager werkzaam
is bij HDI.

De kloof tussen seniors en juniors in de
markt is nog te groot waardoor kennis
en relaties niet worden doorgegeven.

Deelnemers
- Arnoud Bos (41), Head of HR bij HDI
- Elisa Cakici (28), Schade-expert bij Crawford & Company
- Jonathan Gan (26), Graduate Trainee bij MS Amlin

Alle ‘youngsters’ zijn werkzaam bij VNAB-leden.
Merendeels bij verzekeraars en makelaars en één bij
een expert. Ze variëren in de leeftijd van 24 tot 32
jaar en nemen met genoegen deel aan het gesprek.
Jonathan Gan (26), Graduate Trainee bij MS Amlin:
“Tijdens mijn reviewgesprek had ik aangegeven dat
ik het belangrijk vind mensen uit de sector te leren
kennen en nu zit ik hier al aan tafel! Een goede manier
om mijn contacten uit te breiden. Want het opbouwen
van een goed netwerk, is - zeker als je beginnend bent
– belangrijk”, beamen ook de anderen.

12

www.vnab.nl

- Alexander Gorree (24), Account Coordinator AGCN bij Aon
- Nancy Gaertner (29), Legal & Compliance Officer bij Schouten Zekerheid
- Marijn Hollema (29), Business Development Risk Management bij Marsh
- Eelco Wester (32), Key Accountmanger bij Allianz Global Corporate & Speciality

De meeste gespreksdeelnemers zijn niet alleen
jong, maar ze voeren ook actief ‘jongerenclubs’
aan, zoals Young@Marsh, Young Crawford en
AYoung (Aon). Het doel is jongeren onderling
te verbinden én ze op belangrijke gebieden te
ondersteunen en te begeleiden. Jong Schouten
Zekerheid heeft daarbij zelfs drie duidelijke
speerpunten geformuleerd, namelijk: kennis &
vaardigheden (o.a. via trainingen), netwerken (o.a.
via een buddysysteem) en interne mobiliteit (o.a.
via mentorschap en interne stages).

Toeval
Kijkend naar alle mooie functiebenamingen
zou je denken dat de deelnemers destijds
weloverwogen voor een carrière in de branche
kozen. Het tegendeel is waar. Met haar Master
Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht blijkt
alleen Nancy Gaertner de juiste opstap te
hebben. Alleen koos zij nu juist weer net niet
voor een verzekeringsfunctie, maar voor ‘legal’!
Overeenkomstig het heersende beeld, kwam de
rest per toeval in de branche terecht.

De algehele beleving aan tafel is dat er in de
praktijk inderdaad nog te veel afstand tussen beide
groepen is. Bewust of onbewust. Zonde, want
minder afstand en een betere samenwerking wordt
door iedereen als positief ervaren. Initiatieven die
worden georganiseerd om jongeren en ouderen
met elkaar te verbinden, blijken effectief. Waarbij
Elisa Cakici (28) - die via een klasgenoot als schadeexpert bij Crawford terecht is gekomen - benadrukt
dat jongeren hier zelf ook een belangrijke rol in
kunnen spelen. Ze erkent dat zij dit zelf ook beter
zou kunnen doen. “Ik deel mijn contacten ook niet
met ouderen. Het gaat niet vanzelf, terwijl dit wel
zinvol is.”
Jonathan Gan stelt daarentegen dat hij de cultuur
bij MS Amlin als erg gemixt ervaart en hij de seniors
open en toegankelijk vindt. “Ze zijn bereid om mij
veel te vertellen en te leren.”
Als het over kennis gaat, is Alexander Gorree (24)
van mening dat jongeren kennis heel snel eigen
maken. “Ik werk in het Health & Benefits segment

Jonathan Gan

“Wij zijn ‘eager
beavers’ en we willen
snel en liever vandaag
dan morgen”
en daar zie je dat jongeren qua kennis bijna hoger
zitten dan seniors. Althans het gaat heel hard. Daar
wil ik de seniors zeker niet mee te kort doen, want
ook daar zit jarenlang opgebouwde kennis en zij
zetten de huidige processen grotendeels neer.
Maar je ziet wel dat jongeren meer bezig zijn met
kennis, klanten en productontwikkeling. Eigenlijk is
die match dus perfect.” Alexander is Global Client
Coordinator bij Aon Global Client Network waar hij
als stagiair begonnen is.
Nancy Gaertner (29), Legal & Compliance Officer
bij Schouten Zekerheid, beaamt dat. “Ik heb dat
met kennis ook wel. Die wordt goed overgedragen.
Op gebieden die zich snel ontwikkelen, zoals ICT
en legal, zie je soms al dat jongeren meer kennis
hebben dan ouderen. Qua netwerken zie ik soms
nog wel een tweedelig: de oudere generatie gaat
naar andere bijeenkomsten dan de jongere. Daar
ligt een mooie uitdaging voor jong en oud om dat
beter te verbinden. Bij Jong Schouten Zekerheid
hebben we dit vorig jaar gedaan door het
organiseren van een Pubquiz voor beide groepen.”

Ook bij Marsh zijn ze volgens Marijn Hollema (29)
goed bezig met deze verbinding. Marijn, afkomstig
uit de hotellerie en nu werkzaam op de afdeling
Business Development Risk Management, zegt dat
Marsh daar echt een strategie voor heeft. “Juniors
gaan met seniors mee naar cliënten. Seniors
hebben een andere manier van werken, maar
vinden het ook onwijs leuk om nieuwe dingen te
leren. Daarnaast staan seniors er steeds meer voor
open om van juniors te leren en daar zijn ze ook
trots op.” Positief vindt zij dat Young@Marsh een
belangrijk klankbord is voor HR en directie.

Elkaars concurrent?
Heeft het ook niet met concurrentie te maken,
vraagt Elisa zich af. “Dat ouderen de jongere
generatie als concurrent zien en misschien
andersom ook? Dat de junior beter wil worden dan
die senior?”
“De wereld verandert, daar kunnen we niet
omheen”, vindt Marijn. “Wij zijn makkelijk in de
omgang en flexibel, maar dat wil niet zeggen dat
we aan het azen zijn op iemands functie. Onze
branche vergrijst, dus is het belangrijk dat er
doorgroeimogelijkheden zijn. Dat veel mensen op
plekken blijven zitten, maakt het voor jongeren
soms ingewikkeld om de volgende stap te zetten.
Wij zijn ‘eager beavers’ en we willen snel en liever
vandaag dan morgen. Misschien zijn we wat
ongeduldig, maar we willen graag weten of die
mogelijkheden er zijn.”

Wil je dan hogerop of wil je je kennis
juist verbreden?
Volgens Nancy is het een combinatie van beide. “Je
wilt mogelijkheden hebben. I want it all and I want
it now! Daar moeten wij misschien een beetje in
geremd worden, maar die mogelijkheden moeten
wel gecreëerd worden. Je moet daarvoor ergens
binnen de organisatie kunnen aankloppen.”
Marijn onderschrijft dit. “Je bent op zoek naar
houvast, naar wat een mogelijk carrièrepad is. Je
zet je in en je spreekt je ambitie uit, dan wil je vanuit
het bedrijf weten of dat realistisch is en of dat kan.
www.vnab.nl
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Aon´s Young Talents

Arnoud Bos

Alexander Gorree

Nancy Gaertner

“De kracht van onze generatie is dat we ons
veel meer bewust zijn van automatisering, van robotica
en wat er daadwerkelijk gaat komen”

En zo ja, binnen welke termijn? Wat zijn de stappen
die je kunt maken? Wat moet ik daar allemaal voor
doen en wie gaat me daarin begeleiden? Kortom,
je wilt gewoon concrete afspraken maken net zoals
je dat doet met je cliënten en business partners. Als
het pad duidelijk is, dan zet je je ook extra in om dat
te bereiken.”
“En je bent loyaler naar je werkgever, mocht je
benaderd worden”, vult Elisa aan. “Heb je geen zicht
op een duidelijk carrièrepad, dan is de kans groter
dat je om je heen gaat kijken.”
Nancy meent dat werkgevers bang zijn om
garanties af te geven waaraan ze strikt gehouden
worden. “Er kan altijd van alles gebeuren, maar
spreek in ieder geval, vice versa, uit wat je van elkaar
verwacht. Door daarover gezamenlijk in gesprek te
gaan, word je bovendien intern mobieler en is het
makkelijker om horizontaal door te stromen.”
Overall wordt geconcludeerd dat jongeren loyaler
en minder wispelturig zijn als het carrièrepad
duidelijk is.

Waar krijgen jullie (werk)energie van?
Het antwoord is eensluidend: collega’s, werkomgeving, uitdagende projecten en klantcontacten.
Andere key elementen zijn, “dat je ook echt de
ruimte/vrijheid krijgt om te laten zien dat je
waarde kan toevoegen.” “En dat je als Youngster
geprikkeld wordt. Dat er aan je gedacht wordt
als er bepaalde uitdagingen en/of problemen
zijn.” Verantwoordelijkheid over projecten geeft
eveneens energie. “Dat ze je toevertrouwen dat je
een project succesvol afrondt en dat vertrouwen
ook krijgt.”
De energiekillers laten zich in dat opzicht ook
raden: geen bewegingsvrijheid (bureaucratie),
com
pliance-activiteiten die ten koste gaan van
creativiteit en niet voor vol worden aangezien.
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Hoe belangrijk is geld voor jongeren?
Jongeren hebben vaak andere wensen en be
hoeften dan de oudere generatie wat betreft het
arbeidsvoorwaardenpakket. Nancy: “Jongeren heb
ben niet veel met bijvoorbeeld pensioen. Dat is niet
inzichtelijk en daar betalen ze hun vaste lasten niet
van. Doe dan maar een hoger bruto salaris.”
Deze stellingname wordt gedeeld. Alexander:
“Waarom en hoe denk je na over pensioen? Ik
ben pas 24 en elk jaar gaat de pensioengerechtigde
leeftijd omhoog. Ik sta er daarom liever wat flexibeler
in en kijk naar alternatieve opties: nu ‘cashen’ is dan
bijvoorbeeld een van de opties, maar er zijn er meer.”
Marijn vindt geld geen doorslaggevende factor,
maar wel belangrijk. “Het gaat vooral om de flexi
biliteit die wordt geboden, om de daginvulling
en de waardering voor het werk dat je doet. De
beloning moet overeenkomen met hoe men jou
waardeert. Dit werd ook gestaafd uit een onderzoek
dat we hebben gehouden. Geld kwam op nummer
drie. De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
stond bovenaan, gevolgd door opleidingen die
door het bedrijf worden gefaciliteerd.”
Eelco merkt op dat jongeren soms switchen om nog
even te plussen. “Je maakt dan een grotere klapper,
dan wanneer je je normale stappen doorloopt.”

Boeien en binden doe je zelf als
young professional, daar heb je geen
werkgever voor nodig!
Het antwoord is kort. Hier is iedereen het mee eens,
met de toevoeging “wanneer de werkgever een
plannetje maakt, dat niet verkeerd is” en “je kan
veel willen, maar als je werkgever niet meebeweegt
houdt het op.”
Arnoud: “Dus eigenlijk weet je zelf het beste wat je
wilt. Kan de werkgever om die reden dan ook aan
jullie vragen zelf met een plan te komen?”

Het antwoord van de ‘eager beavers’ leverde een
volmondig: ‘ja’ op. “Het is een samenspel en vooral
een kwestie van goede communicatie. Daarbij is
het vooral een uitdaging voor de sector om goed
naar jongeren te luisteren en voor de jongeren zelf
om zo concreet mogelijk te zijn.”

Tot slot: Auteur/spreker Simon Sinek
stelt dat millennials ernstig worden
gehinderd door een te groot ego,
geen focus, moeilijk te managen zijn,
narcistisch en zelfs lui zijn.
Ondanks deze uitgesproken en behoorlijk
negatieve beschrijving vinden de deelnemers
het niet nodig concreet op de ‘beschuldigingen’
te reageren. Ze reageren meer in de breedte
waarbij Elisa nogmaals benadrukt dat millennials
van nature ongeduldig zijn. En dat de werkgever
hen langer kan behouden door een duidelijk
carrièrepad af te spreken. Alexander benadrukt
in deze context de werkwijze en structuur van de
keten. Hij verbaast zich erover dat anno 2017 zaken
binnen de sector nog steeds gaan zoals ze gaan.
Met inschakeling van intermediair, placing broker
en de huidige commissiestructuur. “Het kan niet
anders dan dat dit niet heel lang meer houdbaar zal
zijn. Het zal hoe dan ook gaan veranderen!”
Jonathan denkt daar precies zo over. “De Neder
landse verzekeringsmarkt is traditioneel. Gelukkig
wordt er veel over innovatie gepraat en geëxpe
rimenteerd, maar wanneer gaan we er nu echt wat aan
doen? Wanneer is de markt klaar voor de volgende
stap? De kracht van onze generatie is dat we ons
veel meer bewust zijn van de technologische moge
lijkheden en nieuwe businessmodellen. Als wij dan als
jongeren weten hoe de markt volgens de spelregels
van de oude generatie werkt, dan kunnen wij die
transitie ook daadwerkelijk succesvol realiseren!” <

Lancering commissie
Young Nivre
´Innovatie´ wordt door sommigen weliswaar
weggezet als containerbegrip, maar is en
blijft een onderwerp dat een ieder boeit. Ook
leidt innovatie tot nieuwe inzichten en mooie
uitdagingen, zo sprak George Oostrom na het
succesvolle Rendez-Vous in Vianen afgelopen
april 2017. De recente lancering van de Young
NIVRE-commissie is daar een onderdeel van.
De Young NIVRE-commissie is inmiddels samen
gesteld en bestaat uit vier leden uit verschillende
productgroepen, te weten voorzitter Didi Rede
geld (Cunningham Lindsey Nederland), Rutger
Fortuin (TVM Verzekeringen), Frank van der Lugt
(DEKRA Experts) en Maarten Schaap (Vanderwal
& Joosten).
Young NIVRE adviseert het NIVRE-bestuur op
verschillende gebieden, waarbij de speerpunten
liggen op de reeds ingezette vergrijzing in het
register en het wekken van interesse voor
het beroep van de schade-expert. Nieuw
ingestroomde jongeren tot de leeftijd van 35
jaar behoren tot de doelgroep van de commissie.
De eerste weken is met name teruggeblikt: wat
doet het NIVRE, waarom doen zij dingen op een
bepaalde manier, welke keuzes liggen daaraan ten
grondslag en wat moet er veranderen of gebeuren
om meer jongeren te enthousiasmeren om voor
de re-titel te gaan? Vragen die de commissieleden
al brainstormend en onderzoekend beantwoord
proberen te krijgen.
De commissie is op dit moment bezig met het
uitwerken van de ideeën, welke zijn ontstaan
tijdens de brainstormsessies. Zo wordt onderzocht
of er vraag is naar bijeenkomsten (juist) voor de
doelgroep die nog niet wordt uitgenodigd voor
evenementen, zoals het Rendez-Vous. Daarnaast
is de huidige driejaarstermijn om als kandidaat
in het register te worden opgenomen onder de
loep genomen. Is er wellicht een tussenoplossing
mogelijk of op welke andere manier kan de
doelgroep van de commissie in een eerder
stadium bij het NIVRE worden betrokken? De
komende periode hoopt de commissie meer vorm
te geven aan deze ideeën en plannen.
Acties worden vervolgd, maar ideeën, suggesties
of tips zijn altijd welkom via secretariaat@nivre.nl.

Voorbeelden van hoe VNAB-leden zich
richten op talentvolle jongeren:
De Talentpool van De Goudse
De Goudse wil zich verder ontwikkelen als mkbverzekeraar. Zij streeft naar een modern digitaal, maar
nog steeds persoonlijk bedrijf. Het ontwikkelen van
innovatieve producten en diensten is een continu
proces. Om dit te realiseren, is De Goudse op zoek
naar medewerkers die zich verbonden voelen met de
organisatie, die ondernemend en leergierig zijn, die
graag samenwerken en out-of-the-box kunnen en
willen denken.  

Profiel
• Talentvolle en afgestudeerde wo’er of hbo’er;
• Maximaal vier jaar werkervaring;
• Bereid zijn om voor een periode van drie jaar aan
de slag te gaan.

Programma
De Goudse biedt gedurende drie jaar drie
verschillende uitdagingen die de betreffende
medewerker volop de mogelijkheid biedt om
zichzelf binnen De Goudse te laten zien. De
medewerker werkt op een afdeling. Daarnaast zijn
er opdrachten beschikbaar die bijdragen aan de
ontwikkeling van de Goudse, maar vooral ook aan
de persoonlijke ontwikkeling op het gebied van
kennis, vaardigheden en competenties. In deze
drie jaar krijgt de medewerker ook de mogelijkheid
een aantal relevante (Wft-)diploma’s te halen. Om
het verzekeringsvak goed te leren kennen, een
training Lean Green Belt en Nathurel Presenteren te
volgen om processen beter te leren doorgronden
respectievelijk jezelf nog krachtiger neer te zet
ten. Daarnaast krijgt de medewerker intervisie,
begeleiding van een manager op de afdeling en een
coach. De coach is een manager of directeur die de
medewerker gedurende de periode begeleidt en
adviseert, bijvoorbeeld over de loopbaan. Ook HR
volgt de medewerker gedurende deze drie jaar en zal
regelmatig met hem/haar in gesprek gaan over zijn/
haar ervaringen, wensen en behoeften.  

Selectie
Kandidaten die niet alleen een baan willen, maar
ook zichzelf willen ontwikkelen kunnen voor dit
programma op basis van hun cv en motivatie
in aanmerking komen. Op basis daarvan volgt

eventueel een gesprek met HR. Is dat positief, dan
volgt een assessment en zal de kandidaat een pitch
voor moeten bereiden die hij/zij vervolgens aan HR
en een aantal managers presenteert.

Aon’s Young Talent Programma
Aon is 1 januari 2017 jongstleden gestart met het
Young Talent Programma. Dit nieuwe initiatief
biedt tien kandidaten de kans om zich breed
te ontwikkelen binnen een internationale en
dynamische omgeving. Aon wil met dit programma
bereiken dat jonge, getalenteerde mensen een
kans krijgen zich verder te ontwikkelen binnen
de arbeidsmarkt en kennismaken met een
internationale organisatie. Daarnaast verwacht Aon
met deze groep jonge professionals vernieuwing
en verjonging binnen de organisatie te brengen,
waardoor er meer focus komt op HR-thema’s als
‘succession planning’, ‘employer branding’ en
ontwikkeling.
De groep bestaat uit mensen met een gevarieerde
hbo/wo-achtergrond en geen van hen heeft meer
dan twee jaar werkervaring. Het selectieproces
bestond uit twee gesprekken en een assessment,
waarbij Aon heel bewust naar kandidaten zocht
die makkelijk kunnen schakelen tussen strategische
vraagstukken en operationele problemen. Aon
zocht kandidaten met lef, een hoog energie- en
ambitieniveau, executiekracht en het vermogen
nieuwe omgevingen en situaties snel eigen te
kunnen maken.
De Young Talents zijn verspreid over diverse
afdelingen binnen Aon, te weten: Corporate
Wellness, Marine, Affinity, Global Accounts, Claims,
International People Mobility (IPM), Risk Control,
Aon Global Risk Consulting (AGRC), Instituut
voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) en
Liability.
Onderdeel van het programma is ‘job rotation’
waarmee Aon voor de Young Talent na een jaar
de mogelijkheid creëert om op een andere plek
binnen de organisatie ervaring op te doen. Naast
de reguliere functie en ‘training on the job’ volgt de
groep een aantal gezamenlijke onderdelen uit het
Young Talent Programma. Denk hierbij aan training,
intervisie, mentoring, coaching, management
drives en Client Conversation.
www.vnab.nl
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Naar goed voorbeeld van succesvolle, door technologie gedreven, bedrijven als Google, Netflix en Spotify heeft
ING Bank als eerste bank in Nederland de ‘agile way of working’ geïntroduceerd. Deze manier van werken moet de
organisatie flexibeler, zelfredzamer en innovatiever maken. Volgens ING noodzakelijk gezien de snel veranderende
markt en klantwensen én de snelheid van de technologische ontwikkelingen.
Irene Okkerman
Om agile te kunnen werken - ofwel om snel te kunnen veranderen en
voortdurend te kunnen bewegen - nam ING Nederland de hiërarchische
organisatiestructuur grondig onder handen. Deze werd omgebogen in
een nieuwe, hippe structuur waarin ‘tribes’ en ‘squads’ domineren. Kleine,
multidisciplinaire teams (squads) werken gericht aan één klantdoel. Een groep
van squads, die aan een gezamenlijk klantproces werken, vormt samen een ‘tribe’.
Maar het is zeker niet alleen de structuur die anders is bij agile werken.
De entree, volledige inrichting, bejegening en mensen… alles is anders.
Zo hoef je je als bezoeker niet meer te melden bij de receptie, maar word je
hartelijk welkom geheten door gastvrouwen die glaasjes water en pepermunt
aanbieden vanaf oosterse dienbladen. En de lift is ook passé (met uitzondering
van de hogere etages) omdat je daar alleen maar naar je schoenen zou staren.
De trap is tot attractiepleister van het bedrijf verheven. Veel lichtinval met
op de eerste en tweede etage alle reden voor een stop. Een kekke lunchen koffiebar, een gaming room en natuurlijk een groots – en ongetwijfeld
verantwoord – bedrijfsrestaurant trekken de aandacht. Ook onderweg naar de
kamer waar het interview zou plaatsvinden flitsen niet-alledaagse tafereeltjes
voorbij, zoals een yogaruimte, een kunstenares die een muurschildering
maakt, een bilateraal overleg op zitzakken en allemaal interactieve sessies met
veel ‘geeltjes’ op de muur. Alle ruimtes volledig transparant, want niets hoeft
meer aan het zicht onttrokken te worden. Voor de nieuwe manier van werken
zou maar liefst tweehonderd ton staal en beton uit het gebouw gehaald zijn
om open ruimtes te creëren en ook een speciaal aangelegde buitentuin moet
inspiratie opleveren en tot succesvolle prestaties leiden. Kosten noch moeite
lijken gespaard om de juiste en meest optimale ‘workflow’ te creëren.

Snel anticiperen
Senior HR Manager Jetske van Kilsdonk (39) omschrijft agile werken als een
middel om een bepaald doel te bereiken. “En het doel is om als organisatie snel
te kunnen anticiperen en wendbaar vanuit klantbelang te kunnen opereren.
Met de ‘agile way of working’ empoweren wij onze medewerkers om zelf te
bepalen hoe je een individuele klant het beste helpt.”
Van Kilsdonk is verantwoordelijk voor het HR-beleid van de retailbank
bestaande uit de hele kantorenorganisatie, private banking, hypotheken
en een zestal tribes. In tegenstelling tot de rest zijn de tribes (bestaande uit
multidisciplinaire teams) vooral werkzaam op het hoofdkantoor. “Zowel ‘in het

“Agile werken stelt
ons in staat om écht
voorop te blijven lopen”
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Orange Code
ING Bank werkt wereldwijd via de Orange Code. Daarin staan de afspraken
die medewerkers met elkaar maken en de normen waaraan ieders
gedrag en prestaties worden getoetst. De belangrijkste uitgangspunten
hiervan zijn:
1. Je pakt het op en maakt het waar.
2. Je helpt anderen succesvol te zijn.
3. Je bent altijd een stap voor.
Daarnaast onderschrijven alle medewerkers de ING waarden: ‘we zijn
eerlijk, we zijn verstandig en we zijn verantwoordelijk’.

land’ als op het hoofdkantoor werken we op een ‘agile way’, alleen wel in een
andere vorm. Dus je kiest de juiste toepassingsvorm. In juni 2015 hebben we
op het hoofdkantoor de functies marketing-, formule- en productmanager
samengevoegd tot één: de customer journey expert. De salesorganisatie is
afgelopen juni overgegaan op het agile werken. Om de adviesbeleving van
onze klanten te verbeteren, hebben we multidisciplinaire teams gevormd
waarin een kantooradviseur, een hypotheekadviseur, een zakelijk adviseur en
een private banker nauw samenwerken.”

Korte time-to-market
Van Kilsdonk geeft aan dat ING Bank Nederland zich door fintech-bedrijven
heeft laten inspireren. “Daarbij stond de vraag centraal: wat moeten we doen
als wij echt voorop willen blijven lopen? Zowel de markt als de vragen van
klanten ontwikkelen zich steeds sneller. Duidelijk was dat fintech-bedrijven in
staat zijn om daar snel op te anticiperen door bijvoorbeeld in korte tijd andere
producten aan te bieden. Wij werkten op traditionele wijze. Op basis van wat

“Met de agile way of working
empoweren wij onze medewerkers
om zelf te bepalen hoe je een
individuele klant het beste helpt”
wij ‘de watervalmethode’ noemden. Daarbij maakten we een projectplanning
en dachten we na over waar we over drie jaar wilden staan. Nu is het veel
iteratiever. Als team bedenk je een ‘purpose’ dat je in nauw overleg met de
klant verder ontwikkelt. Vervolgens reflecteer je of dat aan de verwachtingen
voldoet. Je ontwikkelt samen. Daardoor kun je snel iets op de markt brengen
en is je ‘time-to-market’ aanmerkelijk korter.”
De ING Mobiel Bankieren App geeft Van Kilsdonk als voorbeeld van een
succesvolle innovatie. “Het uitgangspunt destijds was om één ding heel
goed en snel live te zetten. We kozen voor ‘betalen’. Vrij snel daarna kwam
het verzoek van klanten om ook de spaar- en de beleggingsrekening in die
app op te nemen. Op die manier zijn we de app samen met de klant verder
gaan ontwikkelen. Tegenwoordig kun je met Kijk Vooruit nog beter inzicht
krijgen in je financiële situatie via de app. Dit past volledig bij onze filosofie:
‘Empowering people to stay a step ahead in life and in business’. Kortom, we
willen echt dat we voorop blijven lopen, zowel privé als zakelijk, en we willen
dat onze klanten financieel fit worden en blijven.”

Voorwaarden
“De transitie naar agile werken is een gezamenlijk proces geweest”, stelt de HR
Manager. “We hebben het echt met elkaar gedaan. Daarbij zijn nadrukkelijk ook
de ideeën en (creatieve) voorstellen van de medewerkers zelf meegenomen,
voortkomend uit ondermeer ‘pizza’- en inspiratiesessies. Daarnaast hebben
we ons laten inspireren door bijvoorbeeld Zappos.com en Spotify. We
hebben iedereen meegenomen in de transitie, dus het is niet iets wat door
de directie is bedacht en vervolgens is uitgerold. Nu hebben we een platte

www.vnab.nl
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“Bij agile werken gaat het vooral
om je aanpassingsvermogen
en dat zie je door alle generaties
heen”

wat er gerealiseerd dient te worden en het team is van het ‘hoe’. De structuur
is veel minder hiërarchisch en minder bureaucratisch. Arbeidsvoorwaarden en
dergelijke zijn eveneens ‘zo los mogelijk’. Dit stimuleert dat je extra goed in
gesprek blijft met elkaar. Werktijden zijn ook ter bepaling aan het team. Wel
zie je dat juist vanwege dat teamverband mensen meer op kantoor zijn dan
vroeger. Het kantoor blijft tot 21.30 uur open. Sinds kort kun je ook warm eten
bestellen. Of hier veel gebruik van gemaakt zal worden, moet nog blijken.
De dominante groep werkt nog altijd overdag. De filosofie is dat je je thuis
moet voelen op je werk. Om die reden is ook de inrichting grondig aangepakt:
zitzakken, poefjes en lage stoelen in plaats van ruimtes met traditioneel
vergadermeubilair. We zitten vaak op die stoeltjes in een kringetje of naast
elkaar in gesprek. De kledingstijl is ook informeler geworden. Mede daardoor
zie je dat mensen het nog leuker vinden om naar hun werk te komen. Ook
kun je als medewerker gebruik maken van diverse services op kantoor, zoals
een kledingstomerij, een manicure, een masseur en een kapper. Op deze
manier kost dat relatief weinig tijd en het verhoogt de werkvreugde en de
aanwezigheid op kantoor. ING steekt meer energie in het verleiden van
medewerkers om naar kantoor te komen dan in het overtuigen van het nut
daarvan. Het is veel meer door elkaar heen waarbij je veel meer zelf bepaalt. Je
hebt veel ‘ceremonies’ in de ochtend, zoals stand-ups, planningsessies, demo’s
en retro’s: dat zijn echte agile-begrippen.”

Grootste verandering
organisatiestructuur waar veel managementlagen uit zijn gehaald. Belangrijke
voorwaarde voor succes is de volledige toepassing van het ‘Agile Manifesto’
of ‘the 12 principles’. Al deze principes moeten worden nageleefd. Agile wil
zeggen dat je ‘all the way’ gaat. Je kan het niet een beetje doen. Je moet bereid
zijn veel op te geven en los te laten, inclusief status of bijzondere posities. De
‘agile way of working’ moet zelf zijn werk doen, waarbij de verantwoordelijkheid
bij alle medewerkers in de organisatie ligt. Het vereist écht een mindset- en
gedragsverandering en is niet van vandaag op morgen geïmplementeerd.”

Zelf noemt Van Kilsdonk de ‘time-to-market’ de grootste, meest positieve
verandering van het agile werken. “Als ik vanuit mijn HR-functie kijk en ik zie
wat wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, dan had ik dit van tevoren
echt niet voor mogelijk gehouden. Het klantbelang staat echt voorop. Je kan
zaken snel en van goede kwaliteit opleveren. Bovendien kun je dit constant
toetsen, waardoor je het ook constant beter kan maken. Daardoor heb je ook
veel reflectie met elkaar. Je hebt een team met focus op onderdelen en je kunt
in hele korte tijd topkwaliteit bieden.” <

Selectieproces
De overgang naar agile werken betekende dat veel functies fundamenteel
veranderden en dat medewerkers opnieuw geselecteerd moesten worden.
Het uitgangspunt bij de nieuwe selectiemethodiek voor agile talent is dat niet
de hiërarchische manager primair verantwoordelijk is voor de selectie, maar
een selectiecommissie. Er wordt niet alleen gekeken naar vakmanschap en
gedrag, maar ook nadrukkelijk of iemand binnen de nieuwe cultuur past. Van
Kilsdonk: “Bij agile werken gaat het vooral om je aanpassingsvermogen en dat
zie je door alle generaties heen. Het moet in je DNA zitten. Ook gaat het om de
‘locus of control’ bij mensen. Personen met een interne locus of control hebben
de indruk dat de controle over een situatie bij henzelf gelegen is. Personen met
een externe locus of control hebben het idee dat hun lot wordt bepaald door
factoren buiten henzelf. Mensen met een interne locus of control heb je nodig
in deze cultuur.”
Om daarop te kunnen selecteren zet ING naast interviews ook bijvoorbeeld
360-gradenfeedback in. Na het afronden hiervan vindt er een kalibratie/
evaluatie plaats waarbij het eindoordeel wordt gebaseerd op alle uitkomsten
van de verzamelde data en de mening van de betrokkenen. Door deze manier
van selecteren ontstaat een beter en objectiever beeld van kandidaten. Het
hogere doel, namelijk het ING-belang, is het enige dat telt. Het selecteren van
de juiste mensen is cruciaal voor het succes van agile werken. Als je de agile
werkwijze niet ondersteunt, dan gaat het niet werken.”

Veranderbereidheid
“Het gaat echt om de veranderbereidheid en je aanpassingsvermogen. Om
als organisatie constant waarde te kunnen blijven creëren, is het van belang
dat je jezelf constant blijft ontwikkelen. Het vakmanschap is heel belangrijk.
Daarin zit veel meer de drive dan dat het leeftijdgebonden is. De gemiddelde
leeftijd ligt bij ons nog altijd op midden veertig. Die is niet veranderd”, vertelt
Van Kilsdonk. “Het teambelang is belangrijker geworden dan het individuele
belang. Met het team boek je resultaten. Er is geen manager die bepaalt hoe je
dingen doet, dat bepaal je als team. De Lead (voorheen manager) bepaalt alleen
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Agile rondleidingen bij ING voor het goede doel
Steeds meer bedrijven willen een kijkje in de keuken bij ING om te zien
hoe het agile werken bij ING wordt toegepast. ING had nooit bedacht dat
bedrijven in de rij zouden staan om te kijken hoe dat in elkaar steekt. In
de afgelopen maanden kwamen ruim honderd bedrijven uit alle delen
van de wereld naar ING om geïnspireerd te raken en om te kijken of agile
werken in hun eigen organisatie kan worden toegepast. Om het aantal
rondleidingen aan te kunnen, worden alleen directieteams toegelaten
en wordt hen gevraagd om 2.500 euro te storten aan het ING Nederland
Fonds, waarmee ING goede doelen in Nederland financieel ondersteunt.
Meer informatie is te vinden op: https://www.ing.jobs/Nederland/
Over-ING/Wat-ING-biedt/Agile-werken.htm.
Het Agile Talent boek van Ralf Knegtmans is eveneens aan te raden.

Leren, verbinden en ontmoeten dwars
door de generaties heen
Als moeder van drie puber-zonen kan ik me verbazen over de nieuwe manieren van leren. Verveling bestaat niet meer en het
binnenlopen in de kamer van een ‘lerend’ kind verwart mij steevast. Kennelijk kan je prima met een oortje (met muziek) in
tegelijk groepchatten met de klas, terwijl er op YouTube iets onbenulligs meeloopt. Iets wat je gezien móet hebben. En dat
allemaal terwijl je een schoolboek open voor je hebt liggen. Toch wordt dat middelbare school diploma gehaald.
Wat me ook verbaast bij deze generatie is dat e-mail verkeer geheel op de achtergrond raakt. Zoveel tekst delen ze niet met elkaar.
Wel halen ze de readers van Magister/Blackboard af. Er is overall een groot digitaal besef en de huidige generatie praat sneller,
liefst zonder lidwoorden en is vluchtiger. Het is die generatie die we zullen moeten proberen te vangen voor onze branche. Nog
even niet, dat stelt gerust. Eerst doorlopen zij waarschijnlijk nog een HBO- of wetenschappelijke opleiding. En als ik naar mijn
aanbod aan de Erasmus Universiteit kijk: ik krijg ze daar wel redelijk communicatief. De vervolgstap die gemaakt moet worden
naar toch e-mailcommunicatie en het gebruik van ons elektronisch assurantiebeurssysteem e-ABS lijkt een kleine.
Tegenover deze nieuwe, wat vluchtige generatie staat die andere generatie. De generatie van het eerste uur, die gewend was
face-to-face zaken met elkaar te doen. Een generatie die gewend was elkaar aan te kijken op het moment dat, op een van
de fysieke assurantiebeurzen, op een wapperende sluitnota paraafjes verzameld moesten worden. Die generatie moest erg
wennen aan het wegvallen van de fysieke beurs. Om over de stap naar het digitaal sluiten van posten maar niet te spreken.
Tegelijkertijd doet ook die generatie het bepaald niet slecht in de digitale wereld van de VNAB. De weg naar e-ABS wordt –
negen jaar na invoering – ook door die andere generatie goed gevonden.
Toch is het zaak dat de generaties elkaar toch nog wat beter weten te vinden. De beslissing om een VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum te openen was ronduit een goede. “We” zien elkaar weer wat meer; verbinden en ontmoeten als
belangrijke pijler is succesvol gebleken. En ook op de pijler waarvoor ik als adviseur bij de VNAB ben aangetrokken, die
van kennis en kennisborging, kunnen we tevreden reflecteren. De Lunch & Learn-sessies zoals die sinds een jaar worden
aangeboden, worden goed bezocht. Daar ben ik natuurlijk heel tevreden over, maar tegelijkertijd realiseer ik me als docent
terdege dat dit soort kennissessies, wanneer we het proces van Next Generation Learning in ogenschouw nemen, slechts voor
een relatief gering deel in ons leerproces voorziet. Het werk op de vloer en de interactie met collega’s en onze peergroup in
bredere zin staan samen garant voor de rest van ons lerend vermogen. Dat besef is voor een docent in hart en nieren, zoals ik
ben, beslist wennen. Maar je kunt je als toeleverancier van kennis en als poortwachter voor kennisborging ook aanpassen door
ervoor te zorgen dat je het werk op de vloer, het collegiaal overleg en de peergroups ook binnen je eigen brancheorganisatie
goed met elkaar verbindt. De VNAB vakbekwaamheidstool is vanuit de community-gedachte een prachtig forum. Het is een
vorm van linken, maar dan vanuit die eigen coassurantiebranche en met kennis die aan die branche zo eigen is. Een wereld
waarin permanente actualiteit centraal staat, maar waarin sinds enige tijd ook vanuit de VNAB en haar kennispartners content
aangeleverd wordt. Een wereld ook waarin over actuele ontwikkelingen en belangrijke uitspraken digitaal van gedachten
gewisseld kan worden. Binnen het eigen bedrijf, maar ook juist branche breed.
Wellicht ligt hier in de komende periode onze uitdaging om onze leden – en dan meer specifiek die generatie van het eerste
uur – helpen inzichtelijk te maken hoe toegankelijk het kennisforum is. Het permanent actueel zijn, de zoveelste door de
toezichthouder opgelegde vakbekwaamheidseis, moet niet langer gezien worden vanuit de tic in the box-gedachte maar
vanuit het eigen besef dat kennis het werk aantrekkelijker maakt. De VNAB vakbekwaamheidstool zou daarmee ook het
platform zijn waarbinnen we die generaties verbinden. Young InSurance. Lead InSurance. Match InSurance. En dat geheel dan
ook nog eens digitaal. Ik kijk er naar uit.

Prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde • Hoogleraar Verzekeringsrecht & Adviseur Kennis en Kennisborging bij VNAB
www.vnab.nl
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Rondetafelgesprek over vergrijzing in organisaties

Geen probleem of gevaarlijk?
Nederland vergrijst en de Nederlandse bedrijven vergrijzen flink mee. De piek ligt rond 2035. Geen probleem of gevaarlijk?
Generatie-expert Aart Bontekoning legde in een rondetafelgesprek elf directieleden en HR-managers van makelaars en
verzekeraars een aantal stellingen voor. Ook liet hij hen een experiment uitvoeren. Irene Okkerman en Martin Veldhuizen

Stelling: HR-managers nemen
onvoldoende de verantwoordelijkheid
voor het ‘bij de tijd’ houden van hun
vergrijzende (organisatie)cultuur.
Bij Aon staat het onderwerp inderdaad niet
heel dominant op de agenda, bekent Managing
Director Mario Hooglugt. “Natuurlijk volgen wij de
ontwikkelingen en houden we ons bezig met hoe
we onze organisatie toekomstvast kunnen houden.
Maar we weten onvoldoende welke mensen
daar
bij passen, hoe je die vindt, ontwikkelt en
vasthoudt, over welke skills ze moeten beschikken
en hoe je ze vervolgens laat samenwerken met
de huidige medewerkers. Vaak gaat het toch
over de resultaten die we als bedrijf behalen.”
Volgens Marsh-directeur Focko Dorhout Mees
heeft zijn bedrijf genoeg goede ideeën. “Helaas
stokt gaandeweg de uitvoering. Wellicht komt
dit doordat de verschillende generaties allemaal
andere belangen hebben.” Toch wordt het steeds
belangrijker dat de verschillende generaties elkaar
snappen, stelt HR Director Michiel van der Meer van
Aon. “Al die verschillende generaties creëren samen
de bedrijfscultuur, met alle (on)hebbelijkheden die
daarbij horen.”

Deelnemers
rondetafelgesprek
Veranderkundige en generatie-expert Aart
Bontekoning ontwikkelde de afgelopen 20 jaar
zijn expertise op het gebied van ‘de evolutionaire
kracht van generaties in organisaties’. Hij is
consultant, spreker en auteur van boeken
en artikelen op dit terrein. Onder zijn leiding
namen de volgende personen deel aan het
rondetafelgesprek op 10 april:
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Mario Hooglugt (Managing Director, Aon)
Michiel van der Meer (HR Director, Aon)
Jeroen Salz (Algemeen Directeur, Gebr. Sluyter)
Jacqueline van den Houten (HR Manager, Gebr. Sluyter)
Focko Dorhout Mees (Directeur, Marsh)
Marcel Moons (Directeur Zakelijk, De Goudse)
Mauritia Moor (HR adviseur, De Goudse)
Joost Vink (Managing Director, HDI)
Arnoud Bos (Head of Human Resource Management, HDI)
Gielijn Arends (Country Manager Nederland, MS Amlin)
Sabine Stoevelaar (HR Manager, MS Amlin)

Bij HDI worden jaarlijks ongeveer 20 tot 25
nieuwe medewerkers aangetrokken. “Ongeveer
40% daarvan is jonger dan 35 jaar”, zegt Head
of Human Resource Management Arnoud Bos,
die wel een verschuiving in opleidingsniveau
constateert. “We nemen meer startende hbo’ers
en wo’ers aan in plaats van mbo’ers. Tegelijkertijd
is hun verzekeringstechnische kennis minder
belangrijk dan vaardigheden, competenties en
gedragskenmerken.” Bos stipt ook het verloop aan.
“Die is onder diezelfde groep medewerkers het
grootst. Ze zien snel ergens anders een nieuwe
uitdaging.” Gielijn Arends, Country Manager
Nederland bij MS Amlin vindt de situatie dat
allerlei zaken rondom wet- en regelgeving worden
afgedwongen door checklisten en procedures
achterhaald. “De processen worden te complex

“Als nieuwe mensen
dezelfde kleur
aannemen, doe je
als organisatie niet
meer mee”
om in procedures te vangen. Je kunt veel beter
zorgen voor een bedrijfscultuur waarbij mensen
automatisch binnen de lijntjes blijven.”

Stelling: Als de jongst werkende
generatie zich aanpast aan de
bestaande cultuur, veroorzaakt
dat in die organisatie een sociale,
economische en ecologische ramp.
Gielijn Arends, Country Manager Nederland bij MS
Amlin, is het niet met de stelling eens: “Dan hadden
we die ramp allang gehad, het gaat bij bedrijven
immers al jaren op de huidige manier.” Ook HRadviseur Mauritia Moor van De Goudse vindt de
stelling tamelijk overdreven. “Een ramp is het niet,
maar ik denk wél dat je als organisatie uiteindelijk
je doelstellingen niet meer gaat realiseren. De om
geving verandert steeds sneller, daar kunnen we
niet omheen. Als nieuwe mensen dezelfde kleur
aannemen als de rest van het bedrijf, doe je op een
gegeven moment niet meer mee als organisatie.”
Volgens Hooglugt hoeft er helemaal geen sprake te
zijn van een ramp. “Is de bedrijfscultuur er één van een
enorm aanpassingsvermogen, dan willen jongeren
vaak dolgraag voor zo’n organisatie werken.”
Jeroen Salz, Algemeen Directeur van Gebr. Sluyter,
vindt dat mensen er verstandig aan doen om,
voordat ze ervoor kiezen om bij een bedrijf te gaan
werken, zich eerst afvragen waaróm dat bedrijf
succesvol is. “Om begrepen te worden, moet je zelf
eerst de omgeving waar je je bevindt begrijpen. De
mores van een bedrijf kun je nu eenmaal niet zomaar
veranderen, je moet er ook gewoon inpassen.”
Volgens recent generatieonderzoek van Bonte
koning in negentig organisaties zorgen vooral

verouderde cultuurpatronen voor energieverlies bij
de jongere generatie. “Topdown management,
een polderachtige wijze van vergaderen, overbodige
bureaucratische controlemechanismen en formeel
gedrag zijn killing. De jongeren van nu krijgen
energie als ze vrij zijn in de wijze waarop ze qua
inhoud, plaats en tijd hun werk kunnen invullen.”

Stelling: De ouderen zijn ingedut, ze
willen geen nieuwe dingen meer en
zitten hun tijd uit.
Dorhout Mees, fel: “Ik vind helemaal niet dat ze
ingedut zijn. Er zijn genoeg medewerkers van 60
jaar en ouder die vol energie zitten. Wij hebben
juist geweldige ouderen in dienst die over heel veel
kennis en ervaring beschikken. Er ontstaat wél een
probleem als ze alleen maar aangeven dat vroeger
alles beter was. De kunst is hen zover te krijgen
dat ze zich openstellen voor de dingen van nu.
Dan vormen ze samen met jongeren prima teams.”
Volgens Marcel Moons, Directeur Zakelijk bij De
Goudse zijn medewerkers een product van de wijze
waarop het management hen heeft aangestuurd en
opgevoed. “Vaak stoppen we ze met een bepaalde
rol in een team, maken een paar resultaatafspraken
en dan zijn ze weer een jaar zoet. Je moet je mensen
echter wel blijven uitdagen.”
Groei lost een deel van de problemen op, is de
mening van Managing Directer Joost Vink van
HDI. “Status en beloning zitten verandering bij
ouderen nog weleens in de weg. Als je groeit
kunnen medewerkers makkelijker doorstromen.
Helaas groeit onze bedrijfstak niet of nauwelijks.”
Dorhout Mees: “Wat eveneens meespeelt, is dat
de huidige generatie werknemers niet is ingesteld
op flexibilisering. Ook dat kan voor een probleem
zorgen.”
Bontekoning: “Ouderen willen wel vernieuwen,
maar niet meer top down. Die verouderde
manier van veranderen neemt ook bij hen veel
werkenergie weg. Ze willen veranderen op een
manier die werkenergie bij hen opwekt, dat delen
ze met jongeren.”

www.vnab.nl
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Onderzoek

“Vermijd discussies,
sta open voor elkaar
en doe vooral wat de
meeste werkenergie
opwekt”
Stelling: Het goed bundelen van de rijke
ervaring van ouderen met de frisse blik
van jongeren is een van de grootste
uitdagingen van de komende decennia.
Arends is het helemaal met de stelling eens. “Het
vereist echter wel een cultuuromslag. Ouderen
zeggen vaak tegen jongeren: leer eerst maar eens
een vak. Maar in vergelijking met vroeger worden
veel meer hbo’ers aangenomen, die meer weten en
kunnen dan wij destijds.”
Terwijl, volgens Van der Meer, een bedrijf er goed
aan doet om ook op leidinggevende posities

verschillende generaties een functie aan te bieden,
gelooft Dorhout Mees meer in wisselend en
themagestuurd leiderschap. “Ik denk dat je een
beter resultaat bereikt, als je vooraf samen met je
medewerkers het te behalen resultaat bespreekt.”
Vink heeft een kanttekening bij de huidige ge
neratie leidinggevenden: “In het verleden werd je
gepromoveerd op basis van je technische com
petenties, ook omdat beloningsstructuren dat
faciliteerden. Tegenwoordig hoeft iemand niet per
se vakinhoudelijk de beste te zijn, zolang hij maar
genoeg weet om de juiste vragen te stellen.”

Uitstroom per generatie
Uitstroom per generatie

Bontekoning zorgt voor het slotakkoord van
een boeiend rondetafelgesprek: “Het gat tussen
ouderen en jongeren dicht je, door beiden te laten
doen wat bij hen de meeste werkenergie opwekt
en elkaar daarbij te steunen. Praat een ervaren
rot alleen maar over oude ervaringen, dan haken
jongeren onmiddellijk af. Heeft hij het echter
over zijn rijke ervaring en staat hij tegelijkertijd
open voor de frisse blik van jongeren, dan kan er
samenwerkingschemie ontstaan. Vermijd dis
cus
sies, sta open voor elkaar en doe vooral wat de
meeste werkenergie opwekt.” <

De huidige beroepsbevolking bestaat uit baby
boomers, generatie X en millennials. De term
babyboomers is gelinkt aan personen geboren
tussen 1946 en 1964; personen in generatie X zijn
geboren tussen 1965 en 1980. Millennials, ook wel
generatie Y genoemd, zijn geboren tussen 1981
en 1997. Begin dit jaar heeft de HR Commissie
onderzoek gedaan onder enkele VNAB leden. De
coassurantiemarkt bestaat momenteel voor het
grootste gedeelte uit generatie X, gevolgd door de
babyboomers en het kleinste deel wordt opgevuld
door de millennials (tabel 1). De demografische
verschuiving brengt met zich mee dat de populatie
babyboomers zal afnemen in de komende jaren en
dat de groep millennials in onze sector zal toenemen.

Hoewel de meerderheid van de deelnemende
bedrijven verwacht dat het aantal medewerkers
gelijk zal blijven de komende drie jaar, laat het
onderzoek zien dat het totaal aantal medewerkers
afneemt. Zoals te zien is in tabel 2 stromen er
minder mensen in dan dat er uitstromen. Onze
huidige sector bestaat voor 19% uit millennials,
een te klein aandeel om straks de uitstroom aan
te vullen. Daarnaast zien we dat de uitstroom ook
bij millennials hoog is (tabel 3). Dit neemt af sinds
2016, maar mogelijk te langzaam om het gat op te
vullen. Positief is de balans tussen man en vrouw bij
millennials in de coassurantiemarkt. Het feit dat er
meer vrouwelijke millennials werkzaam zijn, draagt
bij aan de diversiteit in onze sector. (Tabel 4) <
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Geslaagd experiment

Millennials

‘Thuis opgedane kennis enorm waardevol’

Halverwege het rondetafelgesprek stelde Bontekoning de vraag wat
bedrijven moeten doen om aantrekkelijk te zijn voor jongeren. En
wie van de deelnemers kinderen had in de leeftijd rond twintig jaar.
Joost Vink, Focko Dorhout Mees, Jacqueline van den Houten en Sabine
Stoevelaar staken hun hand op en werden door Bontekoning naar
voren geroepen voor een experiment.
Zijn opdracht was eenvoudig: deel met elkaar wat je opvalt bij je eigen
kinderen. Er ontstond een energiek gesprek waarbij de één de verschillende
karakters van zijn kinderen benoemde en een ander vooral het gebruik en
afhankelijkheid van social media opvallend vond. Het leek het leven van
de kinderen te beheersen. Ook de zelfstandigheid van de kinderen kwam
naar voren en het feit dat ze plezier vaak belangrijker vinden dan geld.
Overall kwam men tot de conclusie dat er niet één stempel op de kinderen
te drukken was.
Bontekoning constateerde dat de deelnemers hun kinderen hartstikke
goed kennen. Dat zag hij niet alleen aan wát ze over de kinderen vertelden,
maar vooral ook hóe ze over hen praatten. Een logisch gevolg, zo stelde
Bontekoning, van het feit dat de huidige generatie ouders twee keer
zoveel tijd met hun kinderen doorbrengt dan hun ouders met hen deden.
Bovendien staan de ouders van nu veel meer naast hun kinderen en is de
communicatie heel open. Die veranderingen in het opvoeden vormt het
fundament van een nieuwe generatie.”
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Bontekoning sprak van een geslaagd experiment. “Veel ouders verbreken
onderweg van thuis naar het werk de verbinding met de generatie van
hun kinderen. Dat is zonde want hun thuis opgedane kennis is enorm
waardevol. Ik adviseer hen vooral die eigentijdse manier van samenwerken
en communiceren van thuis te versterken in het werk. Dat brengt het
leiderschap ‘bij de tijd’ en wekt werkenergie op bij alle generaties, van de
jongste tot de oudste.”
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Vervolgens vroeg Bontekoning dezelfde vier deelnemers om die erva
ringskennis met hun kinderen toe te passen op de vraag ‘wat je vooral wel
en wat je vooral niet moet doen om deze jongst werkende generatie in
je bedrijf optimaal te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling’. Na enige aanloopproblemen (het bleek erg verleidelijk
om over je eigen kinderen te blijven praten...) kwam de groep tot de
conclusie dat je jongeren de ruimte moet geven om zélf te bepalen hoe
ze hun toekomst willen invullen en dat je ze vooral niet moet vertellen wát
ze moeten doen en hoe. Als je, rekening houdend met de verschillende
karakters, op een serieuze manier naar hun mening en ideeën vraagt en
naar ze luistert, gaan ze een positieve, frisse invloed uitoefenen op de
cultuur van een organisatie.
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Kosten voor vertrekkend medewerker exorbitant hoog
Werving van medewerkers kost geld, maar weet u wat een vertrekkend
medewerker kost? We hebben de kosten op een rij gezet van twee
categorieën: een modale medewerker en een specialist of manager.
Vertrek van een modale medewerker kost al gauw anderhalf jaarsalaris.
Een voorbeeld berekening:
Een medewerker op mbo-niveau met een salaris van € 36.000 op jaarbasis
(inclusief werkgeverslasten: zo’n € 48.000), vertrekt.
De volgende kosten zijn van toepassing:
- daling in productiviteit van 50% vanaf het moment van opzeggen: € 6.000
- werving en selectieprocedure: € 10.000
- tijdelijke interne of externe kracht die het werk gedurende de
transitie opvangt: € 16.000
- inwerken (50% van de productiviteit in het eerste jaar): € 24.000

Totale directe kosten: € 56.000. Dit loopt dus al snel op naar anderhalf
jaarsalaris! Dan hebben we het alleen nog over de directe kosten. Door
indirecte kosten loopt het bedrag alleen nog maar verder op. Dit zijn
kosten, zoals omzetverlies doordat een vertrekkende medewerker op
drachten meezuigt, geïnstitutionaliseerde kennis meeneemt of andere
medewerkers meesleept naar het nieuwe bedrijf.
Uit onderzoek blijkt dat bij specialisten of managers deze kosten kunnen
oplopen tot ruim twee jaarsalarissen. Bijvoorbeeld wanneer een dure
interimmer ingehuurd moet worden om het werk op te vangen. Ook
kosten voor het tussentijds beëindigen van een leasecontract kunnen een
rol spelen.
Bron: AWVN en Boushey & Glynn
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Ook in onze branche kunnen
‘jong’ en ‘oud’ ontzettend
veel van elkaar leren

v.l.n.r. Christianne Lensink, Diana Meuffels, Wim Kerkhof, Mylène van Schaik

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het bekende gezegde. Wat dat betreft, is het perspectief voor de zakelijke
verzekeringsbranche een stuk positiever dan enkele jaren geleden, zo blijkt uit een rondetafelgesprek met twee
ervaren verzekeringsprofessionals en twee jeugdige nieuwkomers. Er wordt in de sector op vrijwel alle fronten weer
fors geïnvesteerd in het aantrekken van goed opgeleide jonge krachten. “Er klopt een mooie generatie aan de deur,
die overstroomt van enthousiasme, zelfbewustheid en ideeën”, benadrukt Wim Kerkhof, directeur P&O bij de Unirobe
Meeùs Groep. Net als zijn gespreksgenoten is hij van mening dat young professionals moeten worden gekoesterd
en dat er veel in het werk moet worden gesteld om hen ‘aan boord’ te houden. Door middel van goede begeleiding,
het bieden van voldoende perspectief en ontplooiingsmogelijkheden en door hen de ruimte te geven voor eigen
initiatieven en een eigen markt- en klantenaanpak. Om zo optimaal tegemoet te kunnen komen aan de wensen en
behoeften van de eveneens jonger wordende klanten. Jan van Stigt Thans
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Als een ding duidelijk wordt uit het groepsgesprek,
dan is het wel dat de liefde van twee kanten moet
komen. “Jongeren kunnen veel van hun oudere,
meer ervaren collega’s leren, maar andersom
kan de zittende generatie ook veel opsteken van
jongeren. Daar moeten we voor open staan”, aldus
de vier. Behalve Wim Kerkhof zijn dat Mylène van
Schaik, buitendienstadviseur Gezondheidszorg en
Welzijn bij Meeùs, mr. Christianne Lensink, Global
Relations Leader bij Zurich Global Corporate
Benelux en Diana Meuffels, schadebehandelaar
be
roepsaansprakelijkheid bij HDI Global SE the
Netherlands. Wim is binnen Meeùs een van de
drie coaches van Mylène, Diana is aan Christianne
gekoppeld binnen het zogeheten mentor-mentee
project van Match InSurance, een initiatief van
Young InSurance om ‘jonge honden’ in de ver
zekeringswereld te koppelen aan ‘oude rotten’ in
het vak.
Net als de meeste van hun (jongere en oudere)
collega’s zijn ook Mylène en Diana na hun studie
(Europese Studies resp. Rechten) bij toeval in de
verzekeringsbranche beland. Mylène: “Ik zocht
een traineeship en Meeùs had voor mij het meest
interessante aanbod op het gebied van zakelijke
en persoonlijke ontwikkeling.” Diana vult aan:
“Ik wilde na mijn studie per se iets doen met
aansprakelijkheidsrecht. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat destijds, toen ik net was afgestudeerd,
de banen in de advocatuur op dit terrein nogal
schaars waren. Op een gegeven moment zag ik
een vacature bij HDI als schadebehandelaar voor
beroepsaansprakelijkheid en die baan leek me
wel interessant.” Het bleek een goede keuze. “Ik

“In de eerste
plaats werkt het
enthousiasme van een
young professional
aanstekelijk.
Bovendien is het
verfrissend om te zien
hoe een nieuwkomer
tegen het werk en de
branche ‘van morgen’
aankijkt”
heb ontzettend leuk en afwisselend werk en houd
me vooral bezig met het helpen van ondernemers
met schade bij het oplossen van hun problemen.
Ik zit hier goed op mijn plek.” Ook Mylène vindt
werken binnen de verzekeringsbranche breder,
dynamischer en boeiender dan vaak wordt
gedacht. “Mijn werk is vooral adviserend richting
ondernemers. De verzekering vormt daarbij het
sluitstuk.”

Coaching
Beide ’jonkies’ zijn goed te spreken over de
begeleiding. Mylène heeft zelfs drie begeleiders:
een daily coach voor het werk van alledag, een
begeleider voor de branche en een personal coach

in de persoon van Wim, die maandelijks met haar om
de tafel zit om over haar persoonlijke ontwikkeling
te praten. Hij licht toe: “Als verzekeringsindustrie
hebben we behoefte aan voldoende instroom
van goed opgeleide jonge krachten. Verjonging is
nodig met het oog op de toekomst: als vervanging
van toekomstige pensionado’s maar ook om
de denk- en belevingswereld van de eveneens
verjongende klant te kunnen blijven begrijpen.
Als Meeùs investeren we hier veel in, sinds drie
jaar onder meer via het jaarlijks aanbieden van een
aantal traineeships. Van die jongeren verwachten
we veel en ze moeten het uiteindelijk zelf doen.
Wij vinden het aan de andere kant echter wel een
voorwaarde dat we hen hierbij goed begeleiden
en ondersteunen. Zodat zij zich snel thuis voelen,
de weg vinden binnen het bedrijf en de markt,
stappen maken en plezier in hun werk hebben.
Daarom steken we hier veel tijd en geld in.”
Ook Diana kan bij haar werkgever voor haar
dagelijkse werkzaamheden rekenen op de be
geleiding van twee collega’s. Toen zij echter hoorde
van het Match InSurance-project heeft zij zich
hiervoor opgegeven. “Ik zag door de koppeling
aan een ervaren branchegenoot een mogelijkheid
om de verzekeringsmarkt beter te leren kennen.”
Zij werd gekoppeld aan Christianne, inmiddels al
ruim 20 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche
waarvan tien jaar bij Zurich. Toen zij werd gevraagd
deel te nemen aan Match InSurance, antwoordde
zij direct met een volmondig ‘ja’. “Uit eigen ervaring
weet ik hoe belangrijk goede begeleiding is,
iemand die je wegwijs maakt in verzekeringsland.
Bovendien vind ik het leuk om jonge, enthousiaste
www.vnab.nl
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Marktmeesterschap
Technische Commissie Brand van de VNAB

Er komt één nieuwe
modulaire beursbrandpolis
voor NBUG, NBZB, NBB en NBBU

mensen op weg te helpen, ook op andere terreinen
dan puur verzekeringsgerelateerd.”

Eigen invulling
Binnen de kaders die Match InSurance aan het
mentor-mentee project heeft gesteld hebben
Christianne en Diana hieraan een eigen invulling
gegeven. Christianne daarover: “We hebben het
afgelopen jaar zes keer met elkaar gesproken. Al
snel werden we het erover eens dat we het niet
zozeer over het vakmatige zouden hebben, maar
vooral over de opstelling en presentatie binnen de
markt. Wat wil je? Hoe kun je dat het best bereiken?
Hoe vind je je weg binnen je bedrijf en in de markt?
Hoe kun je je het beste presenteren zodat niemand
meer om je heen kan?”
Bijkomend voordeel was volgens Diana dat zij met
Christianne hierover ook ‘van vrouw tot vrouw’ kon
praten. “Als nieuwkomer weet je niet precies wat er
van je wordt verwacht en loop je tegen allerlei zaken
aan. Hoe moet je je opstellen? Hoe vind je je weg
in de branche? Kun je alles zeggen wat je denkt?
Welke keuzes zijn belangrijk voor je loopbaan?
Christianne adviseerde mij vooral om bij alles wat
ik doe dicht bij mezelf te blijven en mijn kwaliteiten
optimaal te benutten. Ook waarschuwde zij ervoor
om in mijn enthousiasme niet te hard van stapel
te lopen maar juist kleine stappen te maken. Maar
ook om waar mogelijk het initiatief te pakken om
zaken gedaan te krijgen en te laten zien wat je kunt.
Ik heb er persoonlijk dan ook heel veel aan gehad.”
Mylène is dezelfde mening toegedaan. “Ik heb op
veel terreinen progressie geboekt, maar het meest
gegroeid ben ik op het vlak van mijn persoonlijke
ontwikkeling. Als nieuwkomer ben je soms wat
onzeker op het gebied van kennis en heb je
soms een bepaalde schroom om op mensen af te
stappen. Wat verwachten mijn collega’s van me?
Kun je zeggen wat je wilt en vindt? Wordt het op
prijs gesteld dat ik zelf initiatieven neem? Ik denk te
kunnen stellen dat ik door Wims coaching een stuk
assertiever en communicatiever ben geworden.
Aan de andere kant moesten mijn coaches me
soms wat afremmen in mijn enthousiasme en
leergierigheid. Ik wilde bijvoorbeeld een Master
opleiding Riskmanagement gaan volgen, maar zij
hebben me overtuigd dat het verstandiger is om
toch eerst te beginnen met Assurantie A. Op deze
manier bouw je immers een sterke fundering voor
de toekomst.”
Niet alleen de beide nieuwkomers zeggen wat
geleerd te hebben van de gesprekken met hun
coaches, ook Christianne en Wim geven aan hier
veel aan te hebben gehad. Christianne: “In de
eerste plaats werkt het enthousiasme van een
young professional aanstekelijk. Bovendien is het
verfrissend om te zien hoe een nieuwkomer tegen
het werk en de branche ‘van morgen’ aankijkt. Gaan
we meer vanuit huis of een koffiehuis werken, zoals
ik onderweg naar dit interview op een reclamebord
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“Ik zag door de koppeling aan een ervaren
branchegenoot een mogelijkheid om de
verzekeringsmarkt beter te leren kennen”
langs de weg zag staan. Het is goed om wat vaker
out-of-the-box te denken. Verder geldt dat wat ik
Diana heb geadviseerd in feite ook voor mij opgaat.
Blijf het initiatief en je verantwoordelijkheden
nemen en blijf jezelf ook doelstellingen opleggen.
Ik heb van de gesprekken met Diana veel energie
gekregen.”
Wim zegt hetzelfde over zijn eigen coachrol. “Het is
ook dankbaar werk als je ziet hoe nieuwkomers zich
persoonlijk ontwikkelen en daadwerkelijk hun weg
vinden binnen hun werk, bedrijf en markt. Zelf leer
ik er ook geregeld van. Bijvoorbeeld dat je ervoor
moet waken om zaken als vanzelfsprekend aan te
nemen. Of dat je zaken vooraf niet te strak moet

regelen. Dat hebben we met ons eerste traineeproject gedaan, maar op advies van de trainees
hebben we meer flexibiliteit ingebouwd. Leuke
bijkomstigheid is dat de trainees van het eerste
uur nu zelf het eerste deel van de nieuwe traineeopleiding voor hun rekening nemen.” Hij noemt tot
slot nog een belangrijk aandachtspunt. “Door hun
opleiding en stages, vaak in het buitenland, hebben
ze al een bepaalde deskundigheid opgebouwd.
We moeten bevorderen dat de nieuwe generatie
haar authenticiteit behoudt. Het gevaar dreigt
dat ze binnen hun bedrijven worden opgeslokt
door de geldende denk- en werkwijzen, terwijl we
juist van hen nieuwe impulsen en ideeën moeten
verlangen.” <

v.l.n.r.: Rogier Seinstra en Aad van der Pluijm

www.vnab.nl

27

Marktmeesterschap

Na er anderhalf jaar intensief aan te hebben gewerkt, verwacht de Technische Commissie Brand van de VNAB dit jaar
het definitieve concept van een nieuwe beursbrandpolis te kunnen voorleggen aan de Juridische Commissie van
de VNAB. De nieuwe beursbrandpolis, die als werktitel ‘BZBB’ (Beurpolis Zaakschade Bedrijfsschade en Bijzondere
Kosten) heeft meegekregen, komt in de plaats van vier enigszins gedateerde beurspolissen: de NBUG (Nederlandse
Beursbrandpolis Uitgebreide Gevaren), de NBZB (Nederlandse Beursbrandpolis Zaak- en Bedrijfsschade), de NBB
(Nederlandse Beurs Brandpolis) en de NBBU (Nederlandse Brand Bedrijfsschade Uitgebreid). Het bijzondere van de
nieuwe polis is dat deze slechts één polisformulier en een modulaire opbouw kent waarbij de vier dekkingsmodules
desgewenst zijn ‘aan te vinken’. Jan van Stigt Thans

Over het hoe en waarom van de komst van de
nieuwe beursbrandpolis praatten we met Aad van
der Pluijm, broking director Property & Risk Control
bij Aon Risk Solutions, en Rogier Seinstra, algemeen
directeur R. Mees & Zoonen Assuradeuren, in hun
hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
lid van de Technische Commissie Brand (TCB).
Naast hen bestaat de commissie sinds eind 2015
uit makelaar Jan Bogaarts (Concordia de Keizer)
en verzekeraars Willem-Jan Beekenkamp, Erik
Janssens (Allianz Nederland), Henk van Tongerloo
en Johan Weijer (Delta Lloyd Schadeverzekeringen).
De commissie heeft als taak de VNAB gevraagd
en ongevraagd te adviseren over actuele
ontwikkelingen op brand
verzekeringsgebied en
de bestaande modelovereenkomsten/clausules te
onderhouden en waar nodig aan te passen.

Aanleiding
Concrete aanleiding voor de TCB om de bestaande
beursbrandpolissen tegen het licht te houden was
dat de poliswaarden van de NBUG, NBZB, NBB en
NBBU aan aanpassing, modernisering en vooral
verduidelijking toe waren. “De beurspolissen
waren enigszins gedateerd en de dekkingen van
de materiële en bedrijfsschadepolissen liepen door
elkaar heen, waarbij soms zelfs de artikelnummers
van dezelfde dekkingen in de verschillende polissen
anders waren. Dat zorgde voor onduidelijkheid en
bovendien waren bepaalde zaken voor meerdere
uitleg vatbaar”, licht Van der Pluijm toe. Seinstra
vult aan: “Voor ons was er ook al een werkgroep
met een voorstel voor aanpassing gekomen,
maar die vonden de makelaars in de commissie
niet ver genoeg gaan. Met name de grotere
makelaars hebben daarom eigen, meer uitgebreide
voorwaarden geïntroduceerd, onder meer om
beter tegemoet te kunnen komen aan onze
zorgplicht. Op verzoek van de VNAB, die een meer
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eendrachtig marktoptreden nastreeft, hebben
we als TCB een nieuwe poging ondernomen
om tot nieuwe uniforme voorwaarden voor de
beursbrandpolis(sen) te komen.”
Met de polisvoorwaarden van Marsh als uitgangs
punt, die overigens slechts op details verschilt van
die van Aon, is de nieuwe TCB eind 2015 aan de slag
gegaan. “Wij waren er als makelaars snel uit, maar
de verzekeraars binnen de commissie liepen niet
bepaald warm voor de voorgestelde aanpassingen”,
zegt Van der Pluijm. “We hebben de polisteksten
artikel voor artikel doorgenomen en dat leidde

moeite met de voorgestelde verruiming van de
polisvoorwaarden. Het viel dan ook niet mee om
iedereen binnen de commissie hetzelfde pad op
te krijgen. Hoewel we als commissie zeer frequent
bijeenkwamen – gemiddeld elke maand – is het
tekenend voor de complexiteit dat we tot nu toe
anderhalf jaar bezig zijn. Aan de andere kant,
de vorige commissie heeft er zeven jaar over
gedaan en toen lag er een voorstel waarover nog
geen consensus was bereikt. Ons voorstel heeft
inmiddels draagvlak binnen de gehele commissie;
het woord is nu aan de achterban van verzekeraars.”

“Een win-winsituatie
voor zowel
verzekeraars als
makelaars,
maar vooral voor de
klant want die gaat
er met de nieuwe
beursbrandpolis het
meest op vooruit”

Hobbels

“De polis kent
een modulaire
opbouw waarbij de
dekking kan worden
aangevuld met een
of meerdere van
de onderscheiden
modules”
geregeld tot fikse discussies. Al met al was het een
moeizaam proces waarin veel tijd is gaan zitten. Het
kwam geregeld voor dat de verzekeraars binnen
de commissie na overleg met hun achterban
terugkwamen op eerdere overeenkomsten.”
Seinstra zegt zo nu en dan bij verzekeraars een
bepaalde aversie tegen vernieuwing te proeven.
“Vooral de buitenlandse verzekeraars hadden

Gevraagd naar de voornaamste hobbels die de
TCB tijdens de aanpassing van de beursbrandpolis
zijn tegengekomen, noemen Seinstra en Van der
Pluijm er drie: onderverzekering, de to follow
problematiek en (de kosten van de) contra-expert.
“In de huidige versie kan er op onderdelen sprake
zijn van onderverzekering, ook al is de totale
verzekerde som voldoende. Dat vonden we niet
terecht en nu hebben we een systeem ontwikkeld
op grond waarvan er altijd dekking is als de totale
verzekerde som toereikend is, mits het verzekerde
bedrijf zich aan een aantal voorwaarden houdt”,
aldus Van der Pluijm.
“Een tweede hobbel had te maken met de opstelling
van to follow-verzekeraars in geval van schade”
zegt Seinstra. “Het komt in de coassurantiemarkt
geregeld voor dat een volgverzekeraar voor een
schadeclaim zelf beoordeelt of er sprake is van
dekking of niet. Dat vinden wij niet wenselijk
en bovendien werkt dit vertragend. Wij hebben
nu voorgesteld dat bij schade de to followverzekeraars onder voorwaarden het standpunt
van de leidende verzekeraar volgen. Met name
buitenlandse verzekeraars hebben hier moeite
mee vanwege hun eigen richtlijnen. Hoewel we als

makelaars op dit punt al behoorlijk wat water bij
de wijn hebben gedaan, zijn we hierover binnen de
commissie nog niet helemaal rond.”
Het derde knelpunt betrof de vergoeding van de
kosten van de contra-expert. Seinstra vervolgt:
“Hiervoor hebben we voorgesteld dat, net als
in het particuliere segment, de kosten van de
contra-expert normaliter worden vergoed tot
maximaal de kosten van de eigen expert. Echter,
indien de makelaar erop toeziet dat verzekerde
hiervoor een NIVRE-Register Expert of een andere
gerenommeerde schade-expert inschakelt, worden
ook boven dat limiet alle redelijke kosten van de
contra-expert vergoed. Een mooie regeling, al zeg
ik het zelf.”

Het voorstel
In de nieuwe opzet is gekozen voor één polis
formulier en een basisdekking die het meest te
vergelijken is met de huidige NBZB. De polis kent
een modulaire opbouw waarbij de dekking kan
worden aangevuld met een of meerdere van de
onderscheiden modules. “Ook is er een taaltoets
overheen gegaan om de polisvoorwaarden in dui
delijke, begrijpelijke taal weer te geven. Al valt dat
in de praktijk niet altijd mee vanwege de juridische
aspecten/wetteksten”, aldus Van der Pluijm, die
daarnaast wijst op de komst van een leeswijzer:
een soort handleiding of spoorboekje om de
verzekerde snel door de polis heen te loodsen.
Seinstra: “Ook de opmaak is verduidelijkt en over-

zichtelijker gemaakt. Zo hebben we in de opmaak
alle definities, dekkingen en uitsluitingen overzichtelijk bij elkaar gezet. Een hele verbetering,
want die liepen in de vorige editie geregeld door
elkaar heen. Sowieso is een einde gekomen aan
de enorme hoeveelheid clausules, zodat het voor
de klant sneller duidelijk is voor welke risico’s hij is
verzekerd. Een andere verbetering is dat voortaan
alle risico’s van een bedrijf op alle vestigingen
op één polis verzekerd kunnen worden. Kortom,
een win-winsituatie voor zowel verzekeraars (be
tere, meer overzichtelijke polis) als makelaars
(zorgplicht, efficiëntere administratie), maar vooral
voor de klant, want die gaat er met de nieuwe
beursbrandpolis het meest op vooruit.” <
www.vnab.nl
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Vier founding partners aan het woord over het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Een verrijking voor de branche,
waarvan veel meer gebruik
gemaakt zou moeten worden
Ruim een jaar geleden, op 13 april 2016, werd het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes in
Rotterdam officieel geopend. Sindsdien hebben hier tal van evenementen plaatsgevonden, waaronder opleidingen,
marktevents, lunch & learn-bijeenkomsten en de terugkeer van de maandelijkse beursborrel op maandag. Daarnaast
wordt het centrum ook frequent gebruikt voor vergaderingen en werkafspraken. Het centrum wordt mede mogelijk
gemaakt door de (financiële) steun van inmiddels bijna 30 founding partners. Hier vertellen vier van hen over het hoe
en waarom van hun support, maar ook wat hun ervaringen zijn als gebruiker. Rode draad in hun verhalen: het VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum is een geweldig initiatief en een verrijking voor de branche. Het enige minpuntje: er
wordt nog (veel) te weinig gebruik gemaakt van de faciliteiten.

gebruikt voor onderlinge afspraken, voor com
missie- en bestuursoverleg, maar ook als off-site
locatie van de VNAB-leden afzonderlijk. Dat laatste
is voor ons aantrekkelijk omdat we met ons eigen
kantoor hemelsbreed op nog geen kilometer af
stand zitten. Het ontmoetingscentrum bevalt ons
goed en wordt door ons dan ook regelmatig benut,
recent nog voor een bijeenkomst over innovatie in de
verzekeringsbranche met onze young talent-groep.”

Wilko Emmens, directeur Groot Zakelijk
(Allianz Nederland)
“Als Allianz zijn we van oudsher nauw betrokken
bij de VNAB. Zo hebben we zitting in de Raad
van Advies, zijn we actief lid en zijn we ver
tegen
woordigd binnen diverse werkgroepen en
commissies. Toen de VNAB founding partners zocht
voor het kennis- en ontmoetingscentrum hebben
we ons meteen aangemeld als supporter.
Het centrum biedt de leden een centraal gelegen
en goed uitgeruste locatie. Het wordt frequent
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Erik van Orsouw, partner en advocaat
(Kennedy Van der Laan)
“Als Kennedy Van der Laan hebben we al een
lange geschiedenis met de VNAB. Zo zijn we als
kantoor onder meer betrokken bij e-ABS en het
Sanctieplatform. Toen de VNAB met het idee
kwam voor een centrum als vaste kennis- en
ontmoetingsplek voor het beurssegment hebben
we geen moment getwijfeld over onze participatie.
Het is om meerdere redenen van belang om een
centrale plek te hebben als bedrijfstak om elkaar
face to face te ontmoeten en kennis- en andere
bijeenkomsten te kunnen organiseren.
Toen de kogel door de kerk was, hebben we intern
goed nagedacht hoe we het partnerschap wilden

invullen. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen
om op maandagen het centrum te gaan gebruiken
als ‘kantoor’’ om zo dichter op de Rotterdamse
markt te kunnen zitten. Zeven advocaten zijn sinds
meer dan een half jaar al roulerend op maandagen
in Rotterdam aanwezig. Een vaste dag dus waarop
niet alleen (potentiële) klanten langs kunnen
komen, maar wij ook makkelijk bij deze klanten
in Rotterdam langs kunnen gaan. Ook zullen
we meerdere van onze seminars in het centrum
houden (kortgeleden nog over ICT-litigation en
binnenkort ook D&O en Regulatory) en hebben we
ook enkele lunch & learn-bijeenkomsten verzorgd.
Onze ervaringen zijn tot dusver positief. Het is een
prachtige, inspirerende plek om kantoor te houden,
mensen te ontvangen en te ontmoeten, lezingen
te organiseren maar ook om te werken. Ik ben wel
van mening dat er meer gebruik van gemaakt zou
moeten worden. Op dagen dat er evenementen
worden georganiseerd, is het gezellig druk. Op
andere dagen is er minder leven in de brouwerij.
Dus bij deze de oproep aan de markt om meer
aan het centrum te denken. Niet alleen bij het
organiseren van evenementen maar juist ook voor
het drinken van een kop koffie met klanten en
bij het bespreken van zaken. Als verzekeraars of
makelaars onze ervaringen willen horen, dan delen
wij die graag met ze.”

Rianne Baumann, vice-president Global
Markets (Crawford & Company)
“Van meet af aan sprak het idee van het VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum ons aan. Een
prima initiatief. Het is in dit marktsegment nu
eenmaal essentieel om elkaar zo af en toe in de
ogen te kunnen kijken. Toen we gevraagd werden
hieraan bij te dragen, hebben we dan ook geen
moment getwijfeld.

Onno Paymans, algemeen directeur
(Meijers Assurantiën)

Wat zijn founding partners?

“Als Meijers vinden we dat ook, of beter gezegd, juist
in deze nieuwe digitale wereld het fysieke contact
tussen professionals van alle betrokken marktpartijen
binnen de coassurantiemarkt van essentieel belang
is. In dat licht is het centrum een geweldig initiatief
dat het persoonlijk contact bevordert. Daar willen
we graag ons steentje aan bijdragen ten behoeve
van onze fantastische industrie.
Persoonlijk ga ik daar regelmatig zitten om te
werken of om met branchegenoten te praten. De
faciliteiten daarvoor zijn uitstekend, ook wat de
catering betreft. Kortom, het is een prima werkplek, waar je op je laptop of tablet kunt inloggen.
Daarnaast hebben wij eind vorig jaar het centrum
afgehuurd voor onze jaarlijkse Tekenborrel, die
we voorheen op ons kantoor organiseerden
voor de underwriters die met ons samenwerken
om de ‘verlengingsperiode’ op gepaste wijze en
in een geanimeerde sfeer af te sluiten en onze
samenwerking te prolongeren. Ook daarvoor is het
centrum uitstekend geschikt. We hadden een band,
een speciale gin-tonic bar en allerlei activiteiten die

Founding partners leveren een belangrijke bijdrage aan de exploitatie
van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Diverse VNAB leden
en branche gerelateerde partijen hebben inmiddels van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Als founding partner geeft u een fi
nanciële garantie voor het (deels) organiseren van uw externe
bijeenkomsten (vergaderingen, events, etc.) in het VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum. Dit garantiebedrag is een jaarlijkse toezegging
voor ten minste drie jaar.

te maken hadden met tekenen, zoals karikaturen
en handlettering. Onze relaties hebben louter
positief gereageerd. Voor enkelen was het zelfs de
eerste kennismaking met de locatie.
Ik vind het centrum mede door de faciliteiten
echt een fantastische plek. Er gebeurt veel en er
is vaak de nodige reuring. Het zou mooi zijn als er
nog meer gebruik van zou worden gemaakt. Hoe
meer dat gebeurt, des te groter de voordelen voor
eenieder.”

Wij maken er op verschillende manieren gebruik
van. Zo hebben wij in het centrum een van onze
Cyber Simulatie Trainingen georganiseerd en ook
de bijeenkomst van onze Crawford Academy.
Daarnaast huren we af en toe een zaal voor een
vergadering van ons managementteam. Zeker door
mijn bestuurswerk voor het NIVRE ga ik soms in het
centrum werken of koppel ik hier werkafspraken aan.
Onze ervaringen zijn in principe goed, al ben ik van
mening dat zaken soms wat commerciëler aangepakt
zouden kunnen worden om het bezoek aan het
centrum te bevorderen. Bijvoorbeeld door speciale
lunchdeals aan te bieden. Goed is ook dat er meer
werk wordt gemaakt van de verhuur van ruimtes
door de aanstelling van Marianne van der Voort. <

Wat zijn de voordelen?
• Extra korting op verhuurtarieven van vergaderzalen en
evenementenruimte in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum
• Herkenbaarheid als founding partner binnen het VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum
• Vermelding op de website van de VNAB
Ook founding partner worden? Wij bespreken graag de mogelijkheden!
D. (Denise) Heijstek MSc
Manager Ledenzaken & Marketing
d.heijstek@vnab.nl | 010 253 20 63
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