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Nog even en dan treffen wij u bij ons lustrumcongres. Meer dan 

400 mensen, waaronder voor het eerst meer dan 100 leden, 

hebben zich al aangemeld en dat is uniek in twintig jaar. Net als 

het aantal sponsoren: 29 in totaal. Daarop zijn wij als 

congrescommissie uiterst trots. 

Het organiseren van een goed congres kost best hoofdbrekens, 

inhoudelijk en financieel, dat kunnen wij u verklappen. Gelukkig 

zijn velen van u met creatieve ideeën gekomen om een deel van 

het programma gezamenlijk in te vullen. Alle onderwerpen die nu 

op het programma staan, zijn fris en out of the box. Het worden 

creatieve leuke sessies, stuk voor stuk met een relatie tot 

risicomanagement en verzekeringsoplossingen. 

Ook goed om te constateren is de verbreding van de 

deelnemende sponsoren. Met Ventiv hebben we toegang tot 

Risk Management-informatiesystemen en aan de engineering-

kant hebben we Riskonet als nieuwe sponsor. Zaken als 

datamanagement en engineering zijn een deel van de toekomst 

van ons vak. Het gebruiken en beheren van data en slimmer 

omgaan met de assets van je bedrijf, worden steeds belangrijker 

voor ons werk. Operational risk management en business 

continuity zijn over een jaar of vijf zeker onderdeel van ons 

takenpakket. We hebben nu ook sponsoren die deel uitmaken 

van die toekomst. 

Dank zijn we verschuldigd aan Sylvia Tieland als onze spin in het 

web, aan D&B voor het thema en de invulling daarvan en aan 

Adri van der Waart voor zijn constructieve inbreng als financieel 

‘geweten’. Ook ons medelid Theo Ellenbroek heeft dit jaar voor 

deze lustrumeditie een belangrijke bijdrage geleverd en daarvoor 

zijn we Theo dankbaar. 

We hebben op 26 en 27 mei een recordopkomst en we 

verwachten met name dat alle leden die zich hebben 

ingeschreven ook daadwerkelijk komen. Een aantal ‘no-shows’ 

heeft ons vorig jaar geld gekost, omdat we de opengevallen 

plekken ook aan betalende deelnemers op de wachtlijst hadden 

kunnen vergeven. 

Verheugend is ook de aanwezigheid van veel leden van Young 

Insurance. Voor hen is het NARIM Congres een prachtige manier 

om een netwerk op te bouwen.  Ons congres moet een 

combinatie zijn van inhoud en fun. Dit jaar een extra facet door 

ons lustrum. Het NARIM Congres is uitgegroeid tot hèt podium 

waar de hele grootzakelijke markt bijeen is. Ons werk blijft, 

ondanks alle miljoenen die erin omgaan en de voortgaande 

digitalisering, people’s business. Netwerken zal daarom altijd een 

zeer belangrijk onderdeel zijn van ons congres. Ieder van ons kan 

zijn of haar werk alleen goed doen als je over een goed netwerk 

beschikt. Pas als je te maken krijgt met een fikse schade of als je 

tegen een probleem aanloopt, merk je of je op je relaties kunt 

bouwen en vertrouwen. Het congres is daarvoor een bouwsteen.  

Wij hebben er alles aan gedaan om er een geslaagd 

lustrumcongres van te maken. We hebben alleen het weer niet 

kunnen regelen. Dat hebben we niet in de hand. We hopen 

echter op een zonnig congres. We gaan er met elkaars iets moois 

van maken. Tot 26 mei in Noordwijk!

Ronald de Vos en Jeroen van den Boogaard

Congrescommissie NARIMJeroen van den Boogaard (links) en Ronald de Vos
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Het NARIM-bestuur ondersteunt Match 

InSurance van ganser harte. Een van de 

grondleggers is NARIM-lid en voormalig 

voorzitter Ellen Rekker, in het dagelijks 

leven werkzaam als Directeur Insurance 

bij de Nederlandse Spoorwegen. Ellen 

tekende in 2012 namens NARIM samen 

met Jeroen Everling (toen Aon, nu Willis 

Towers Watson) tijdens het NARIM 

Congres het manifest voor de start van 

het mentor-mentee traject. Nu vertelt ze 

over haar ervaringen en over de eerste 

contacten met Vincent van den Bulk, haar 

huidige mentee. 

‘Ik ben al vrij lang mentor,’ zegt Ellen, 

‘niet alleen vanuit NARIM, maar ook 

binnen NS. In 2009 heb ik een coachings-

opleiding  gevolgd. Binnen NS wordt veel 

aandacht gegeven aan het begeleiden 

van jong talent. Dat gebeurt onder 

andere via mentorschappen, dat hiervoor 

speciaal  is ontwikkeld middels het Jong 

Talenten Programma.’ Het is erg leuk en 

leerzaam, meent Ellen en dat geldt zowel 

voor haar als mentor alsook voor de 

mentees die ze in de loop der jaren heeft 

begeleid. Een van haar mentees was 

Rosemarijn Peters, samen met  

Ellen Rekker:‘Mentorschap is 
leuk en leerzaam’

Het verzekeringsvak vergrijst. Hoe maak je Young Professionals enthousiast over de carrièremogelijk-
heden en hoe draag je je ervaring over aan de volgende generaties? Op initiatief van Young InSurance 
is een aantal jaar geleden een mentor-mentee traject gestart. Aan dit initiatief, Match InSurance, doen 
elk jaar ook NARIM-leden mee. Hun ervaringen zijn positief. 

Sjaak Schouteren de grondlegger van het 

huidige Young InSurance. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

‘De begeleiding vanuit het Match  

InSurance-programma duurt een jaar. Eens 

in de vier tot zes weken tref je elkaar. Dat 

kan op kantoor, maar ook buiten de deur 

voor een lunch of ’s avonds. Het gaat 

vooral om communiceren op basis van de 

vier elementen: inhoud, proces, dialoog en 

gevoel. Met name op de laatste twee 

terreinen kun je als mentor van meerwaar-

de zijn. Dat geldt zowel binnen NS als in 

Lees verder
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NARIM-leden begeleiden Young Professionals

Mentee Vincent van den Bulk en mentor Ellen Rekker
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het Match InSurance-traject. Mentees 

komen doorgaans met gerichte vragen of 

specifieke onderwerpen. Ik leg het 

initiatief ook graag bij hen. Je weet op 

grond van je ervaring “hoe de hazen 

lopen” en daarmee kun je jonge mensen 

sneller op weg helpen. Dat geldt binnen 

NS maar ook voor jonge professionals uit 

de verzekeringswereld; het maakt niet 

zoveel verschil.’

Het soort vragen

‘Hoe ga je met bepaalde situaties om? 

Hoe stel je je op in een groep? Hoe ga je 

om met klantcontacten en hoe treed je 

namens je werkgever op richting service-

providers als makelaars of advocaten? Wat 

als het even minder vlot loopt? Welke doe-

len stel je jezelf als Young Professional en 

hoe ga je dat waarmaken? Dat soort 

vragen komen vaak aan de orde. Als Risk 

& Insurance Manager ken je vaak het hele 

speelveld binnen de verzekeringsindustrie. 

Je hebt met alles en iedereen te maken en 

op basis van je ervaring kun je jonge 

mensen goed helpen. Door te luisteren, 

oplossingen aan te reiken en contacten te 

leggen. Dat soort dingen.’  

Mentorschap: waardevol en leuk

Ellen begeleidt momenteel Vincent van 

den Bulk, werkzaam bij verzekeraar RSA. 

‘Belangrijk is dat er een goede klik is en 

dat je vooraf de uitgangspunten en 

verwachtingen met elkaar bespreekt. 

Alles is natuurlijk vertrouwelijk. Bovendien 

zijn jonge mensen bijna altijd eager to 

learn. Alles bij elkaar is het mentorschap 

waardevol en leuk. En leerzaam, voor 

zowel de mentee als ook voor de mentor. 

Ik raad meer NARIM-leden met klem aan 

het mentorschap te overwegen.’

‘Voor mij is het erg waardevol om 
over een onafhankelijk klankbord 

te kunnen beschikken’
Hij is een van de deelnemers aan deze jaargang van Match InSurance en is als mentee een jaar lang 
gekoppeld aan Ellen Rekker. Wie is hij en wat zijn de verwachtingen van Vincent van den Bulk als 
mentee?

NARIM-secretariaat: 

info@narim.com 

Of bij een van de NARIM-mentoren, 

zie ook 

http://younginsurance.nl/matchinsurance

Vincent is als Junior Underwriter Property 

werkzaam bij verzekeraar RSA. Hij werkt 

sinds 2011 bij RSA na afronding van zijn 

studie Financial Services Management 

aan de HES in Rotterdam. Na zijn stage 

bij een andere verzekeraar, AIG, was het 

hem wel duidelijk dat een carrière in de 

verzekeringswereld hem trok. 

Als lid van Young InSurance meldde hij 

zich al eens eerder voor Match InSurance. 

‘Toen ging dat niet door, nu is ook vanuit 

onze HR-afdeling gestimuleerd om mee 

te doen als mentee.’ Vincent greep de 

kans met beide handen aan. ‘Informeel 

had ik al bij de Match InSurance-commis-

sie geïnformeerd naar de mogelijkheden 

en dat is later door onze HR-afdeling 

geformaliseerd.’

‘Ellen is zeer ervaren en professioneel. 

Een krachtige vrouw  die kennis en 

vertrouwen uitstraalt. Ik verwacht veel van 

haar op te steken. Het is voor mij erg 

waardevol om over een onafhankelijk 

klankbord te kunnen beschikken. Iemand 

die je andere inzichten geeft en ook een 

spiegel kan voorhouden. Prettige 

bijkomstigheid is dat ik door onze 

gesprekken ook meer zicht krijg op de 

dingen die echt van belang zijn voor een 

klant, in dit geval NS. In mijn dagelijkse 

werk heb ik in externe zin vooral te 

maken met mensen van de makelaars.’

‘We zijn in maart gestart. Mijn gevoel is 

positief. In ons eerste gesprek hebben we 

een goed fundament gelegd. Ik zal niet 

aarzelen ook tussentijds contact met Ellen 

op te nemen om haar naar inzichten te 

vragen.’

Vincent van den Bulk:
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De mentor

Een mentor ondersteunt en helpt op 

terreinen als: 

•	Persoonlijke	groei

•	Het	vergroten	van	het	zelfvertrouwen

•	Reflectie	op	eigen	gedrag

•		Het	beter	leren	begrijpen	van	motieven	

en drijfveren

•		Beter	omgaan	met	lastige	situaties	in	

leven en werk

•		Het	ontwikkelen	van	een	houding	die	

van belang kan zijn in bepaalde situaties

•		Het	beter	begrijpen	van	culturele	en	

niet-rationele factoren in werksituaties

•		Het	verkrijgen	van	inzicht	in	spannings-

velden waarbinnen taken zich afspelen

•	Het	geven	van	tips	in	specifieke	situaties

•		Het	helpen	contacten	te	leggen	en	de	

organisatie beter te leren kennen

Van belang is dat een mentor geen 

directe relatie met de inhoudelijke functie 

van de mentee heeft. Ook is er geen 

directe hiërarchische (leidinggevende) 

relatie. Daarnaast is een mentor zeer 

zorgvuldig ten aanzien van vertrouwelijk-

heid, onpartijdigheid en onafhankelijk-

heid. 

Mentoring versus coaching

In de meeste organisaties wordt nadruk-

kelijk onderscheid gemaakt tussen 

mentorschap en coaching. Een van de 

meest kenmerkende verschillen is dat 

mentorschap zich specifiek richt op 

nieuwkomers in een organisatie of 

talenten die met hulp van een mentor 

beter hun weg leren vinden in de organi-

satie of in hun carrière. Coaching richt 

zich op iedereen, ook meer ervaren 

mensen die behoefte hebben aan hulp of 

begeleiding in een specifieke situatie. 

De mentee

Een mentee is een jong talent of een 

minder ervaren medewerker die open 

staat voor begeleiding door een ervaren 

manager of beroepsgenoot. De mentee 

zoekt contact met de mentor om regel-

matig vraagstukken te bespreken die hem 

of haar bezighouden. Dat kunnen 

algemene vragen zijn die bijvoorbeeld 

gaan over persoonlijke ontwikkeling, of 

hele specifieke dingen. Ook bespreekt de 

mentee inzichten en ervaringen die hij of 

zij in de dagelijkse praktijk opdoet. 

De mentee heeft het vertrouwen van de 

mentor en ervaart dat de mentor er 

vooral is om te luisteren, te ondersteunen 

en mee te denken bij het ontwikkelen van 

mogelijkheden en het realiseren hiervan. 

Een mentor helpt een mentee ook vaak 

toegang te krijgen tot bepaalde netwer-

ken en informele structuren.  

De meerwaarde voor de mentor

Het mentorschap geeft je als ervaren 

manager of beroepsbeoefenaar de 

mogelijkheid persoonlijke waarden en 

De meerwaarde van 
het mentorschap

Vrijwel iedereen kan benoemen welke mensen van grote invloed zijn geweest op leven, werk en 
carrière. In de meeste gevallen zijn dit personen in de naaste omgeving. Een mentor kan zo iemand zijn. 
De begeleiding van een mentor omvat steun en vertrouwen. Ook gaat het vaak om hele concrete en 
praktische aanwijzingen die voor een mentee van groot belang kunnen zijn. 

ervaringen over te dragen op mensen van 

jongere generaties. Zij kunnen daarmee 

meer betekenis geven aan de eigen 

bijdrage binnen de organisatie of het 

vakgebied.

Een mentor kan ook veel opsteken van 

het enthousiasme en de nieuwe blik 

waarmee een mentee rondkijkt. Ook 

geeft het mentorschap inzicht in behoef-

ten en belangen van een nieuwe genera-

tie. Jonge mensen leren anders dan de 

generaties erboven, stellen andere eisen 

aan leven en werk en hanteren andere 

manieren van communiceren en informa-

tie-overdacht. 

De voorbereiding op de mentorrelatie

Een goede voorbereiding is belangrijk. 

Wat kan een mentee van een mentor 

verwachten en wat niet? Van belang is de 

mentee naar zijn of haar verwachtingen te 

vragen en na te gaan hoe je als mentor 

zelf met lastige situaties omgaat. Ook is 

het goed na te gaan van wie je als 

ervaren manager zelf veel hebt geleerd 

en wie als een soort van rolmodel heeft 

gefungeerd. Neem verder de tijd voor 

het opbouwen van de relatie met de 

mentee. Dat is veel belangrijker dan aan 

het werk te gaan en technische vragen te 

beantwoorden. 

Bron: NS Academy, Jong Talenten 

Programma en Mentorschap binnen NS

Lees verder
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Programma NARIM Congres 2016

Vrijdag 27 mei 2016
10.00 - 12.00 uur:  Meeting the future
12.00 - 12.15 uur:  Afsluiting

Het congres is volgens Sylvia binnen  

NARIM het hoogtepunt van het jaar. 

‘Daar werk ik bijna het hele jaar naar toe, 

met uitzondering van de maanden juli 

en augustus. In september evalueren we 

tijdens de Beleidsdag het congres van 

dat jaar. Tijdens die evaluatie staat het 

bestuur stil bij vragen zoals wat er beter 

kan, wat anders moet, wat moet blijven 

en wat het budget is. Vervolgens denkt 

het bestuur inhoudelijk na over het thema 

en ik denk graag mee.’

Thema

Na de Beleidsdag gaan de voorbereidin-

gen voor het congres alweer van start. 

‘Vooral in januari neemt het werk toe. 

Dan vullen we de registratiesite, spreken 

we de inhoud van de NARIM-magazines 

door en benaderen we de sponsoren. We 

weten van tevoren wat er tijdens het jaar 

moet gebeuren, dus we kunnen al vooruit 

werken en de werkzaamheden spreiden. 

We kunnen elk jaar in grote lijnen het 

draaiboek afwerken, maar zonder dat 

het saai wordt, want elk jaar is toch weer 

anders. Dit jaar laten we bijvoorbeeld de 

sponsoren veel actiever deelnemen door 

hen zelf sessies te laten bedenken. Ook 

is dit jaar de invulling van het programma 

weer anders dan vorig jaar, toen we met 

een geheel plenair programma werkten. 

En het jaar daarvoor hadden we zelfs 

een ramp in scene gezet. Het is wel een 

uitdaging om elk jaar een nieuw thema te 

bedenken en daaraan invulling te geven. 

Het moet voor de leden natuurlijk wel 

verrassend en interessant blijven. Daarin 

werken we al jaren samen met D&B, die 

zijn goed op ons ingespeeld en ze weten 

dat wij open staan voor nieuwe ideeën.

Ook het bestuur is enorm bij de gang van 

zaken betrokken, met de leden van de 

Congrescommissie heb ik de maanden 

voor het congres bijna dagelijks telefo-

nisch contact. De aanmeldingen voor het 

congres dit jaar lopen weer enorm goed 

en ook op de interactieve sessies wordt 

enthousiast gereageerd. Sommige waren 

heel snel vol, zeker de ’surprise session’. 

Dat laat toch wel zien dat onze bezoekers 

best een risico durven te nemen!’

Communicatie

De communicatie rondom de congressen 

wordt verzorgd door Rijken & Jaarsma. 

‘Dat verloopt ook heel soepel. Zij kennen 

ons al jaren en iedereen binnen NARIM 

kent hen. Ook de NARIMagazines worden 

met behulp van Rijken & Jaarsma ver-

zorgd. Zij dragen ook leuke ideeën aan, 

zoals de jubileumglossy waar we nu druk 

mee bezig zijn. Dat zijn in mijn werk na-

tuurlijk wel de krenten in de pap.’

‘Ik ben een wandelende NARIM-encyclopedie’
Sylvia Tieland, secretaris NARIM Bestuur:

In de ogen van veel NARIM-congresbezoekers is Sylvia Tieland de constante factor. Niet zo gek, want 
dit jaar is zij voor de negende keer bij het congres aanwezig. ‘Bestuursleden komen en gaan, maar ik 
blijf...’ In de laatste column van Annemarie werd Sylvia dus niet voor niets aangeduid als het ‘negende 
bestuurslid’. ‘Ik draai mee met het bestuur en soms bemoei ik mij ook met de lopende zaken want ik 
kan vaak uit ervaring spreken. Als het om NARIM gaat, ben ik een soort wandelende encyclopedie.’

Donderdag 26 mei 2016
10.00 - 11.00 uur:  Ontvangst
11.00 - 12.30 uur:  Facing the future (plenair)
12.30 - 14.00 uur:  Lunch
14.00 - 15.45 uur:  Embracing the future (interactieve colleges)
15.45 - 16.00 uur:  Pauze
16.00 - 17.00 uur:  Connecting the future (groepssessies)
17.15 - 18.00 uur:  Wrap up
18.00 - 24.00 uur:  Borrel en feestavond
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‘Ik kan de toekomst niet voorspellen, dat 

kan namelijk niemand. Dus hoe moeten 

we dan met die toekomst en de daarbij 

behorende risico’s omgaan? Grote, 

traditionele bedrijven kiezen er vaak voor 

minder risico te nemen en zich te verdedi-

gen. Zelf probeer ik vooral kansen te zien 

en daarin te investeren.’

Flexibiliteit is de kern

‘Veranderingen zijn niet tegen te houden 

en als je hierop met succes wilt inspelen, 

dan	is	flexibiliteit	het	kernwoord.	Grote	

organisaties verstarren en dat heeft 

vooral te maken met manier waarop ze 

zijn ingericht. Door lange hiërarchische 

ketens kunnen mensen niet snel reageren 

op veranderende omstandigheden. Je 

kunt in deze tijd beter taxichauffeur zijn 

dan medewerker bij een bank. Want de 

taxichauffeur merkt direct elke verande-

ring in de economie door meer of minder 

aanbod van passagiers, en kan daar op 

anticiperen. Hij moet wel. Terwijl een 

medewerker bij een grote bank niet altijd 

voelt of de economie beter of slechter 

gaat en dus het risico loopt opeens op 

straat te staan. Toch kan dat zomaar 

gebeuren, zoals in 2008 bij Lehman 

Brothers.

Adaptief

‘Bij grote organisaties staan processen 

vaak	vast	waardoor	ze	niet	flexibel	zijn.	

Systemen zijn alleen bestand tegen 

risico’s als op ieder niveau feedback loops 

zijn, zodat mensen hun werkzaamheden 

kunnen aanpassen aan de werkelijkheid 

van dat moment. Daarom richten kleine 

bedrijven en startups in Silicon Valley hun 

organisatie in op basis van processen die 

constant in ontwikkeling zijn. Ze gaan 

ervan uit dat de wereld veranderlijk is. 

Een model dat vandaag werkt, werkt over 

een paar jaar misschien niet meer. Zorg 

voor een adaptieve organisatie, want alles 

wat je in steen beitelt, is risico.’

Het effect van de deeleconomie

‘Door de mogelijkheden van internet gaat 

de deeleconomie steeds belangrijker 

worden. Vanuit die gedachte is Peerby 

ontstaan. Die deeleconomie is een 

symptoom van het feit dat we in een 

transitie zitten: we gaan van een centraal 

georganiseerde samenleving naar een 

netwerksamenleving. De huidige samen-

leving is gecentraliseerd ingericht, dat is 

zo ontstaan vanuit de industriële revolu-

tie. Door grote groepen mensen en 

machines bij elkaar te brengen (te 

centraliseren) in fabrieken, kon efficiënter 

gewerkt worden. 

Op dit moment is een soortgelijke 

revolutie aan de gang naar een nog 

efficiënter model. Kijk maar wat er al 

gebeurd is met onze informatie. Mensen 

‘Alles wat je in steen beitelt, is risico’
Daan Weddepohl is ondernemer en onder meer bekend als oprichter van Peerby.com, de online 
community waar je kunt lenen en huren van de buren. Op het NARIM Congres geeft hij zijn visie op het 
thema ‘Facing the future’.

kopen geen encyclopedie meer, alles is te 

vinden op het internet en via sites als 

Wikipedia. Dat geldt ook voor andere 

content, zoals muziek en films. Dat had 

grote invloed op de businessmodellen 

van muziek- en filmmaatschappijen. 

Eenzelfde ontwikkeling zit er nog aan te 

komen voor heel veel andere bedrijven. 

Netwerken

Ook worden allerlei financiële en contrac-

tuele producten steeds meer via netwer-

ken georganiseerd in plaats van via 

centrale autoriteiten. Centraal georgani-

seerde systemen groeien lineair waardoor 

we redelijk kunnen voorspellen waar het 

naar toe gaat. Maar deze netwerksyste-

men groeien exponentieel, we hebben 

geen idee waar het naar toe gaat. 

Mensen denken vaak dat het zo’n vaart 

niet zal lopen tot ze opeens totaal verrast 

worden door dit soort technologische 

vernieuwingen. 

Mijn boodschap? Schiet niet in de 

verdediging, maar omarm het model en 

word er onderdeel van. Zorg ervoor dat je 

bestaansrecht groot blijft.’

Daan Weddepohl:
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‘Nadat ik stopte met sporten, vond ik het 

lastig om de transitie te maken naar het 

normale leven. Ik moest gaan uitvinden 

wie ik was zonder tennisracket. Ik viel niet 

in het bekende zwarte gat, maar ik vond 

het moeilijk om uit alle opties en moge-

lijkheden de juiste keuze te maken. Wat 

paste bij mij? Als sporter speel je een 

toernooi en je wint of niet. Als je wint, 

dan weet je dat je goed bezig bent. Nu 

heb ik daar vaak geen idee van. 

Rugzak

Hoe lastig het ook was om mijn richting 

te bepalen, ik wist wel dat ik graag 

toegevoegde waarde wilde leveren. Zo 

wil ik graag de gehandicaptensport en de 

valide sport dichter bij elkaar brengen. 

Daarnaast deed ik in mijn leven als 

sporter	en	als	mens,	een	flinke	rugzak	

met ervaring op. Niet alleen door te 

sporten, maar ook door het reizen, door 

de confrontatie aan te gaan met vooroor-

delen omtrent mijn handicap en door mijn 

eigen successen en onzekerheden. Die 

ervaringen wil ik graag delen met 

mensen. Met gehandicapte kinderen en 

hun familie, maar ook met mensen uit het 

bedrijfsleven.

Robotpak

Het thema “Facing the Future” staat 

natuurlijk ook voor allerlei technologische 

ontwikkelingen. Ook op medisch gebied. 

Zo zijn er robotpakken die mensen met 

een dwarslaesie kunnen aantrekken, 

waardoor ze weer kunnen lopen. Ik denk 

dat het niet zo lang duurt voordat ze deze 

technologie in het lichaam van mensen 

kunnen plaatsen. Hoe gaaf ik deze 

‘Je aanpassingsvermogen is 
cruciaal voor geluk in je leven’
Esther Vergeer is één van de meest succesvolle Nederlandse sporters. Ze won zeven keer goud op de 
Paralympische Spelen en was tijdens haar tenniscarrière 13 jaar opeenvolgend ranglijstaanvoerster. In 
2013 beëindigde ze haar sportieve loopbaan in de topsport. 

ontwikkelingen ook vind, ik zal daar zelf 

geen gebruik van kunnen maken. Ik kreeg 

mijn dwarslaesie toen ik nog in de groei 

zat en inmiddels zit ik al 25 jaar in een 

rolstoel. Rechtop lopen zit er voor mij 

waarschijnlijk niet meer in.

Zorg over zorg

Natuurlijk zijn er dingen waar ik me 

zorgen over maak als ik kijk naar de 

toekomst. Dat geldt in elk geval voor de 

zorg in Nederland. Ik vind het spannend 

hoe ik oud ga worden, want in hoeverre 

blijf ik een goede conditie houden en 

behoud ik mijn onafhankelijkheid? Dat 

vind ik best spannend, zeker omdat er 

steeds minder zorg beschikbaar komt.

Aanpassen

Hoe dingen ook zullen gaan, het vermo-

gen om je aan te passen aan verande-

rende omstandigheden, is cruciaal voor 

het geluk in je leven. Of je een dwarslae-

sie krijgt, je baan kwijt raakt of dat er een 

familielid overlijdt. In elk mensenleven 

gebeuren nu eenmaal allerlei dingen.

Toekomstdroom

Mijn toekomstdroom? Ik wil graag toe 

naar een samenleving waar mensen met 

een handicap een waardige plek hebben. 

Het zal lastig zijn om de hele wereld 

daarvan te overtuigen, dus begin ik bij 

mezelf door te laten zien dat ik als 

gehandicapte als volwaardig individu mee 

draai in de maatschappij.’

Esther Vergeer:
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Bas wil wetenschap en filosofie op een 

frisse en toegankelijke manier uitleggen, 

zodat iedereen het begrijpt. Jong en oud. 

Dat doet hij via zijn boeken, columns, le-

zingen, maar ook door deel te nemen aan 

tv-programma’s zoals Proefkonijnen van 

BNN. In dit vooral onder de jeugd ma-

teloos populaire programma met Dennis 

Storm en Valerio Zeno als presentatoren, 

worden wetenschappelijke experimenten 

uitgevoerd, maar dan wel met een vette 

knipoog.

Doe dit vooral thuis

Het laatst verschenen boek van Bas komt 

voort uit Proefkonijnen en heet ‘Doe 

dit vooral thuis’. Een van de vaste items 

in het programma is het uitvoeren van 

allerlei experimenten met huis-, tuin- en 

keukenspullen. Deze experimenten zijn in 

een boek verzameld. Daarnaast is hij be-

zig met een boek over economie. Andere 

boeken van Bas zijn ‘Kaas & de evolu-

tietheorie’ en ‘Voor een echt succesvol 

leven’. Bas: ‘Iedereen wil succesvol zijn 

in zijn of haar werk en leven. Ik vroeg me 

af: Maar waarom? Het pad naar succes 

is zwaar en wat heb je er eigenlijk aan? 

Zitten wij zelf aan het stuur in het najagen 

van onze dromen of zijn we een willoos 

slachtoffer van een hersenspinsel. In dit 

boek breek ik een lans voor iedereen die 

onsuccesvol is. Mensen die louter genie-

ten of misschien helemaal niets doen…’.

Vragen

Het mag duidelijk zijn, de visie van Bas 

wijkt nogal eens af van het algemeen 

gedachtegoed. Op zijn website 

(www.basharing.com) staan daarvan 

tal van voorbeelden. Bas verdiept zich 

in vragen zoals ‘Is meer altijd beter?’, 

‘Hoe kun je onsterfelijk worden?’, ‘Komt 

iemand in een witte jas geloofwaardiger 

over?’, ‘Hebben dieren een eigen wil?’ en 

‘Waarom krijgen we kinderen?’.

Anders

Om filosofie en wetenschap zo breed 

mogelijk onder de aandacht te brengen, 

geeft Bas ook regelmatig lezingen. 

Dit jaar ook tijdens het NARIM Congres. 

‘Ik vertel nooit een standaardverhaal, 

maar bedenk altijd wat nieuws. Dat geldt 

dus ook voor het NARIM Congres waar ik 

mijn visie zal geven op het thema “Facing 

the future”. Ik probeer mensen altijd an-

ders tegen zaken aan te laten kijken, zo-

dat ze na een lezing denken: “Hmmm…

interessant”.’

Bron voor dit artikel en citaten: 

www.basharing.com

Bas Haring probeert mensen anders 
tegen zaken aan te laten kijken

Bas Haring is, zoals hij zelf aangeeft op zijn website, ‘volksfilosoof’ en wetenschapper. Aan de 
Universiteit van Leiden is hij bijzonder hoogleraar ‘publiek begrip van wetenschap’ en oprichter van het 
masterprogramma ‘Media Technology’ voor creatieve wetenschap.
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Jo Willaert: ‘Ons werk als Risk & Insu-

rance Managers wordt steeds internatio-

naler. We hebben te maken met wetten 

en regels in veel verschillende landen, 

maar ook op Europees niveau. Dat vraagt 

om actie van ons als specialisten. Daar-

over willen we het gaan hebben tijdens 

ons seminar in St. Julians op Malta. Het 

wordt een zeer interessant programma: 

voor en door Risk Managers.’  

Persoonlijk contact blijft in een digitale 

wereld essentieel

Kennis uitwisselen, ervaringen delen, per-

soonlijke contacten opdoen, dat blijft een 

centraal doel. Willaert: ‘Want persoonlijk 

contact en elkaar kennen, blijven in onze 

wereld van essentieel belang. Ondanks 

alle technologische mogelijkheden om 

ook online met elkaar te communiceren 

en via allerlei platforms kennis en  

ervaringen te delen. Het seminar is de 

ideale ontmoetingsplaats.’

Vitamine R

Mulder: ‘De R is van relaties. Uit een door 

FERMA gehouden enquête  blijkt dat de 

rondetafeldiscussies voor Risk & Insurance 

Managers Only zeer goed werden beoor-

deeld. Dus willen we daarop in Malta de 

nadruk leggen. Voor de overige relaties 

zorgen we voor een passend programma. 

Verdere zaken op de menukaart van het 

programma zijn ‘Risk Leadership on the 

Boardroom Agenda’, een Cyber Attack 

Simulatie en Insurance Captives en Cap-

tive Cells in Malta. Deze workshops wor-

den gehost door nationale associaties. Dit 

vindt op deze manier voor de eerste keer 

plaats op een FERMA Seminar. Een mooi 

initiatief! 

‘Wat NARIM betreft gaan we zeker weer 

een rondetafeldiscussie opzetten over 

Resilience & Business Continuity, een zeer 

actueel thema. Tien Risk-professionals 

aan drie verschillende tafels zullen over 

dit onderwerp met elkaar in gesprek 

gaan.’

Presentatie uitkomsten FERMA Survey

Ook de uitkomsten van het tweejaarlijkse 

FERMA Risk & Insurance Report komen 

uitgebreid aan bod en vanuit FERMA zal 

Jo Willaert de laatste stand van zaken 

geven over de belangrijke beleidsthema’s 

van FERMA: de Europese accreditering 

en certificering van Risk Management 

Professionals, het aanhalen van de on-

derlinge contacten in Europa tussen de 

aangesloten associaties en de onderlinge 

communicatie en de Europese lobby 

vanuit FERMA over cyberrisico’s en de 

opkomende regelgeving op dit gebied.

Jo Willaert: ‘Met al deze onderwerpen 

zijn we binnen FERMA volop bezig. Als 

FERMA President wil ik hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren. Met name 

het certificeringsproject Rimap vergt veel 

aandacht. We hopen op het seminar met 

het hele project klaar te zijn. We stellen 

hiervoor alles in het werk.’

Inschrijven voor het FERMA Seminar 

op 3 en 4 oktober: 

www.ferma.eu/ferma-seminar-2016. 

Vitamine R opdoen in Malta
De aanmeldingsprocedure voor het komende FERMA Seminar in Malta op 3 en 4 oktober is geopend. 
De ideale plek om elkaar in Europees verband te ontmoeten, kennis uit te wisselen en een flinke dosis 
‘vitamine R’ te vergaren. FERMA President Jo Willaert en Ralph Mulder, namens NARIM Member 
Scientific Committee, doen een oproep aan alle Risk & Insurance Managers naar Malta te komen. 

FERMA-seminar:

Ralph Mulder

Jo Willaert
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‘Toen ik 15 jaar geleden in dit vak begon, 

zag ik vooral grijze mannen. In die periode 

is er best veel verjonging geweest en het 

aantal vrouwen is toegenomen. Dat is 

goed. Maar het belangrijkste is dat je een 

bepaald type persoon bent. Als Risk & 

Insurance Manager moet je weten hoe de 

wereld in elkaar zit: aan de verzekeraars-, 

makelaars- maar ook aan de klantenkant. 

Ons vak wordt spannend als er dingen mis 

gaan. Daar leer je veel van en dan kun je 

laten zien wat voor verschil je kunt 

maken.’

Is er de afgelopen jaren veel  

veranderd? 

‘In de kern niet. Risico’s zijn van alle tijden 

en veel daarvan kun je verzekeren. Wat 

wel veranderd is, is dat je beter moet 

uitleggen wat het risico inhoudt voordat je 

dit overdraagt. Verzekeraars zijn steeds 

intensiever risico’s aan het managen en 

willen meer gedetailleerde informatie. 

Dit is een goede ontwikkeling omdat je 

daarmee ook je risico’s meer kunt 

mitigeren. De prijsontwikkeling is steeds 

neerwaarts geweest. Vijf jaar geleden 

dachten we al dat we op de bodem zaten, 

nu zijn er geluiden dat dit wellicht het 

niveau is dat het zou moeten zijn, een 

reële prijs, dezelfde als 10 - 15 jaar 

geleden. Maar dit is ook heel 

bedrijfsspecifiek. Stork is een bedrijf dat in 

de categorie “lage frequentie-hoge 

impact” valt. Dat maakt het werk ook 

leuk, je bent niet de hele dag bezig met 

het invullen van schadeformulieren, maar 

ook met risicomanagement-vraagstukken.

Bij Stork is de risk appetite goed 

gedefinieerd en vastgelegd. Er zijn allerlei 

procedures met juridische guidelines. 

Komt een risico boven een bepaald 

niveau, dan kijk ik mee. Ik doe dat 

wereldwijd. Dit soort aspecten krijgt meer 

aandacht. Ook omdat we problemen voor 

willen zijn.’

‘NARIM is een goede
springplank tot kennis’

Sinds juni 2010 maakt Tjerk van Dijk deel uit van het NARIM-bestuur. Tijdens de ALV van komend najaar 
neemt hij afscheid. Hoe kijkt Tjerk terug op de afgelopen zes bestuursjaren en wat is zijn visie op de 
toekomst? 

Wat bracht jou ertoe om na 5 jaar Stork 

te kiezen voor een andere functie?

‘De stap naar KLM is een goede volgende 

stap in mijn carrière. Alles is groter en 

ingewikkelder. Een nieuwe uitdaging.’ 

Wat zie jij als nieuwe risico’s?

‘Een nieuw risico is bijvoorbeeld dat 

iedereen overal drones voor gaat inzetten. 

Bij Stork kunnen we bedrijvenparken en 

netwerken van leidingen in kaart brengen 

met drones, maar we moeten wel oog 

Lees verder
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Tjerk van Dijk:
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hebben voor de risico’s die daar achter 

schuil gaan en hoe we deze kunnen 

managen. Dat moet je goed afstemmen 

met je verzekeraars.’ 

Hoe ga je daar mee om?

‘Mijn taak is veel luisteren wat er in het 

bedrijf gebeurt. Samen kijken hoe we 

risico’s kunnen beheersen. Maar ik 

probeer altijd verder te kijken en een 

paraplu te bieden voor dingen die ik niet 

zie. In tijden dat de omzet onder druk 

staat, worden mensen creatiever en 

komen ze met goede ideeën. Dat wordt 

door het bedrijf gestimuleerd. Maar 

ideeën kunnen net iets te creatief zijn en 

daardoor risico’s met zich meebrengen, 

ook bij hele kleine dingen. Stork heeft de 

afgelopen jaren geen miljoenenschade 

gehad. Dit betekent dat mensen binnen 

ons bedrijf dingen doorgaans goed doen 

en zich bewust zijn van dingen die kunnen 

gebeuren. Er is een breed gedragen 

mentaliteit elkaar op risicovolle zaken aan 

te spreken. Ook klanten vragen naar onze 

statistieken. Doen we het niet goed, dan 

zijn we niet welkom.’

Kun je een begin- en eindbalans maken? 

‘Tijdens mijn eerste NARIM-vergadering 

was ik behoorlijk onder de indruk dat ik 

met die mensen mijn ideeën mocht delen. 

Ik heb veel van ze geleerd. Uiteindelijk is 

die groep vervangen door een nieuw 

bestuur. Ook hebben we de laatste jaren 

steeds een succesvol congres gehad. 

Daarnaast heb ik hele goede 

herinneringen aan het vertegenwoordigen 

van NARIM bij FERMA. Een enorme 

ervaring. Over pan-Europese samen-

werking en hoe ingewikkeld dat wel niet 

is. Het hoogtepunt was het FERMA Forum 

in Maastricht. FERMA en NARIM openen 

deuren bij verzekeraars en makelaars. Veel 

makelaars en verzekeraars zoeken de 

dialoog op en dat leidt tot verrassend 

open discussies. Veel meer dan tien jaar 

terug.’

Heb je de makelaars en verzekeraars 

wakker geschud met jouw uitspraken?

‘Absoluut. Ze zijn naar zichzelf gaan 

kijken. Ik heb de positie van de makelaar 

vaak ter discussie gebracht, omdat ik vind 

dat je veel dingen zelf kunt doen. Maar er 

zijn veel zaken waar je de makelaar wel 

voor nodig hebt. Ik word geacht het hele 

jaar scherp te zijn binnen mijn bedrijf en 

dat verwacht ik ook van mijn makelaar. Hij 

moet mij helpen succesvol te zijn in mijn 

bedrijf. Nederland is zo klein dat je elkaar 

steeds weer tegenkomt, dus kijk ik naar 

de lange termijn. Je moet in de 

samenwerking duidelijk aangeven wat je 

wilt en wat je van elkaar verwacht.’

Hoe zie jij de toekomst van NARIM?

‘NARIM is een belangrijke spreekbuis naar 

de marktpartijen, maar is ook een 

uitstekend platform om onderling 

informatie uit te wisselen. Je kunt praten 

over de dingen die je bezig houden, aan 

de succeskant maar ook aan de zorgen-

kant. Op het moment dat daar een 

commerciële partij bij is, wil deze vaak een 

oplossing zoeken voor het probleem. 

Maar dat hoeft niet altijd gelijk. Door mijn 

bestuursfunctie ben ik meer gaan vragen 

bij mijn beroepsgenoten. Er zijn meer 

lijnen en er zijn meer contactmomenten. 

NARIM is een hele goede springplank tot 

kennis en dat geeft je toegang tot heel 

veel mensen. Ik zal de administratieve 

zaken niet missen, maar het netwerk 

blijft.’

Heb je nog een boodschap mee te 

geven?

‘Het mentorschap vond ik een erg leuke 

ervaring. Iemand op sleeptouw nemen. 

Dat heb ik vorig jaar bij FERMA mogen 

doen. Ik heb gezien dat iemand dan 

groeit en toegang krijgt tot de markt. Je 

deelt je kennis met de nieuwe generatie. 

Dat zou ik willen aanmoedigen.’

Lees verder
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‘Ons vak wordt spannend als 

dingen mis gaan. Daar leer je 

veel van, dan kun je ook 

laten zien wat voor verschil 

je kunt maken.’ 

‘NARIM is

een goede 

springplank 

tot kennis’
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