
Platform Jonge Verzekefaars:
'GEEF JONGE
Jonge medewerkers betrekken bij het eigen bedrijf en de
sector, het gebeurt al een aantal decennia. Waarom is dat zo
belangrijk en leerzaam? Wat maakt een jongerenorganisatie
een jongerenorganisatie? Welke initiatieven zijn er in de
verzekeringssector en wat kunnen we van elkaar leren?

K
lantcommunicatie en so-
cial media, het centrale
thema tijdens de bijeen-
komst van het Platform
Jonge Verzekeraars op
7 september. Volgens

trendwatcher Sander Duivestein 'zijn
we in het tijdperk van de klant'. Hij
heeft de jonge medewerkers, van
trainees tot medewerkers met en-
kele jaren werkervaring, tijdens de
bijeenkomst meegenomen langs de
nieuwste technologische ontwikke-
lingen op het gebied van communi-
catie. Die volgen elkaar in een steeds
rapper tempo op. Waar de tv dertien
jaar nodig had om vijftig miljoen
gebruikers te vergaren, lukte dat het
spelletje Pokémon Go al binnen een
dag. Chatbots, artificial intelligence
en virtual reality kunnen allemaal
worden gebruikt voor communicatie,
óók binnen de verzekeringssector.

De ideeën zijn er al. Bijvoorbeeld
B -alert, het winnende idee uit 2017,
tijdens de bijeenkomst gepresenteerd
door Ferron Blankendaal, werkzaam
bij Zwitserleven en deelnemer aan
het Jongeren en Innovatie Program-
ma van het Verbond. De aanwezigen
hebben het geleerde direct in de
praktijk kunnen brengen: hoe zet je
dat preventieplatform in de markt?

De levende discussie in de groepen
heeft na 45 minuten geresulteerd in
uiteenlopende ideeën: van een klant-
gedreven platform met beloningen in
B-Coins tot de inzet van virtual rea-
lity. Zo kunnen mensen ervaren wat
er gebeurt als je geen preventiemaat-
regelen neemt, zoals wakker worden
in een brandend huis. Nee, de jonge
verzekeraars schuwen extreme maat-
regelen niet.

TWEELEDIG JONGERENBELEID

Het Verbond van Verzekeraars heeft
een tweeledig jongerenbeleid. Het
Jongeren en Innovatie Programma
(JIP) is een intensief leertraject,
waarin leren innoveren centraal
staat. Daarnaast organiseert het Plat-
form Jonge Verzekeraars vier open
bijeenkomsten per jaar, waar jonge
medewerkers van de Verbondsleden
informatie kunnen halen, hun stem
kunnen laten horen en elkaar kun-
nen ontmoeten. Met beide sporen
wil het Verbond jongeren betrekken
bij vernieuwing, innovatie en klant-
gerichtheid én hen een stem geven
binnen de branche.

Dat gebeurt ook via andere initi-
atieven in de sector die gericht zijn
op ontmoeting en samenwerking.
SURE, een initiatief voor en door

jongeren van Achmea, Aegon, a.s.r.,
Delta Lloyd, NN en Vivat, is hier
een goed voorbeeld van. Ieder jaar
organiseert SURE een evenement
voor ongeveer tweehonderd jonge
medewerkers van de deelnemende
maatschappijen. Doelen van SURE

het bevorderen van de goede
relaties  tussen
de deelnemende

zijn

Chatbots, artificial
intelligence en virtual
reality kunnen allemaal
worden gebruikt voor
communicatie, óók binnen
de verzekeringssector

ces'

maatschappijen,
het dichter bij
elkaar brengen
van sector en
stakeholders en
het promoten
van `good practi-

en innovatie. In 2017 stond het
evenement in het teken van de toe-
komst en de vraag hoe verzekeraars
technologische veranderingen tot
een voordeel kunnen ombuigen.

LEREN VAN ELKAAR

Sinds het eind van de jaren tachtig
zijn jongerenorganisaties binnen
bedrijven in opkomst. Veel grote
organisaties in Nederland hebben
een eigen jongerenclub. Zij vinden
het belangrijk dat nieuwe, jonge
medewerkers met elkaar in contact
komen. Zo leren ze ook sneller de
organisatie kennen, waardoor ze
zich sneller thuis voelen en gemak-
kelijker contacten leggen met andere
afdelingen.

'De' jongerenorganisatie bestaat
niet. Elk bedrijf stelt zijn eigen voor-
waarden voor lidmaatschap, eventu-
ele contributie en andere voorwaar-
den. Sommige organisaties hanteren
een maximumleeftijd, andere stellen
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een maximum aan het aantal dienst-
jaren bij het bedrijf.

Jongerenorganisaties uit verschil-
lende sectoren kunnen ook weer van
elkaar leren. Dat heeft als bijkomend
voordeel dat jonge professionals hun
invalshoek verbreden door buiten
het eigen vakgebied te kijken. De
Inter Com-
pany Associa-
don (ICA) is een
overkoepelende
jongerenorgani-
satie die sinds
1989 bestaat. Als netwerkorganisatie
van vijftig bedrijven helpt ze haar
deelnemers bij het opbouwen van
een netwerk buiten het eigen bedrijf.

ICA heeft geïnventariseerd wat
jongeren belangrijk vinden. Naast
het netwerk van young professionals
buiten de eigen organisatie zijn dit
'het leren kennen van andere bedrij-
ven' en 'persoonlijke ontwikkeling'.
Dit laatste heeft betrekking op de
ontwikkeling van young professio-
nals zelf, maar ook op het opdoen
van nieuwe kennis op nieuwe, theo-
retische en relevante onderwerpen,
zoals blockchain. Het zijn uitkom-
sten die het Verbond ook terugziet
in de uitkomsten van een eigen en-
quête onder jongeren.
Samenwerken met incubators, over-
koepelingen van start -ups, tijdens
bijeenkomsten ziet ICA-voorzitter
Rick Meijer als 'trend die gaande is
bij jongerenverenigingen'. Het leren
innoveren en het leren van start -ups
zijn zaken die men ook bij het Ver-
bond herkent en waar het Verbond
dus ook gelegenheid toe biedt.

Denk niet inside the box en
ook niet outside the box,
maar gooi die hele box wea

JONGEREN BETREKKEN BIJ

BRANCHEVERNIEUWING

Terug naar het Platform Jonge
Verzekeraars van het Verbond van
Verzekeraars. Dit platform is in 2011
gestart vanuit de gedachte om jonge
medewerkers (tot 35 jaar) te betrek-
ken bij branchevernieuwing. Het
biedt jonge medewerkers gelegen-
heid om hun stem te laten horen.
Tegelijkertijd leren ze van elkaar en
kunnen ze ervaringen uitwisselen.
Anno 2017 is branchevernieuwing
onverminderd een belangrijke factor,
maar is het onderwerp breder ge-
trokken naar beleidsontwikkelingen
in de sector.

Uit een enquête bleek afgelopen
voorjaar dat de deelnemers het op-
doen van kennis en het netwerken
als belangrijkste motivatie hebben
om naar de bijeenkomsten van de
Jonge Verzekeraars te komen. Ook
vinden ze het belangrijk dat ze de
opgedane kennis kunnen toepas-
sen binnen hun eigen maatschap-
pij. Onderwerpen als digitalisering,
automatisering en robotisering zijn
zaken waar ze graag meer over wil-
len horen, maar ook maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het
imago van verzekeraars zijn onder-
werpen die tot de verbeelding spre-
ken.

Het platform onderscheidt zich
van jongerenorganisaties bij de in-
dividuele maatschappijen door de
agendering van branchebrede en
brancheoverstijgende onderwerpen.
Zaken als persoonlijke ontwikkeling
van jonge medewerkers zijn aan de
lidbedrijven (en hun jongerenorgani-
saties) zelf.

De bijeenkomsten van het Plat-
form Jonge Verzekeraars staan open
voor alle jonge medewerkers van de
leden van het Verbond, die samen
meer dan 95 procent van de markt
op het gebied van schade- en levens-
verzekeringen vertegenwoordigen.
Meestal zijn het kleinschalige acti-
viteiten, met een opkomst tussen de
dertig en veertig jongeren. Dit maakt

het mogelijk om workshops met een
kleinschalig karakter te organiseren
en om te netwerken met alle deel-
nemers. Bij iedere bijeenkomst zijn
weer andere jongeren  aanwezig.
Inschrijving gebeurt duidelijk naar
aanleiding van de interesse voor het
onderwerp en de toepasbaarheid
van de kennis binnen de eigen werk-
zaamheden.

THEMA'S
Aan de keuze van de thema's
voor een bijeenkomst liggen altijd
twee vragen ten grondslag: Wat
is actueel in de branche?' en 'Op
welke onderwerpen kunnen wij
input gebruiken?'. Aan de hand
van de antwoorden stelt het Ver-
bond een lijstje op met mogelijke
onderwerpen, die getoetst worden
op geschiktheid voor het platform.
Een belangrijke voorwaarde is dat
een bijeenkomst 'instapIdaar' is. Dit
houdt in dat alle deelnemers zon-
der voorkennis kunnen meedoen.
Huiswerk vooraf werpt een drempel
voor deelname op.  Een bijeenkomst
moet aansprekend zijn voor een
jonge medewerker met enkele jaren
werkervaring, maar ook voor een
beginnende trainee. Onderwerpen
als innovatie, klantcommunicatie
en artificial intelligence zijn bijvoor-
beeld erg geschikt, maar ook zaken
als (on)zekerheid en solidariteit zijn
goed toepasbaar.

De jonge medewerkers krijgen
tijdens de b ijeenkomst de gelegen-
heid om input te geven op het ge-
kozen onderwerp. Deze input wordt
binnen de organisatie verspreid en
zo mogelijk gebruikt bij beleidsont-
wikkeling. In de toekomst wil het
Verbond het bereik van het Platform
Jonge Verzekeraars vergroten om
nog meer jonge medewerkers te in-
formeren en kennis te laten maken
met het Verbond.

GOOI WEG DIE BOX
De presentatie van Sander Dui-
vestein op 7 september bevat ook
een oproep aan de jonge aanwe-
zigen om hun frisse blikken in te
zetten voor  verdere vernieuwing
van de branche: 'Denk niet inside
the box, maar ook niet outside the
box. Eigenlijk moeten we die hele
box weggooien en vergeten. Dan
kunnen we pas echt innovatief en
klantgericht denken.' Een mooie
uitdaging, aangegaan door de jonge
medewerkers tijdens de workshop
én een boodschap die ze mee terug-
nemen naar hun eigen maatschap-

pij. •

L. (Lara) van Waas
De auteur is beleidsadviseur bij het Plat-
form Onderlinge Verzekeraars en project-
leider van het Platform Jonge Verzeke-
raars bij het Verbond van Verzekeraars te
Den Haag.
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