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Het meubilair staat er net een paar dagen en het gebouw
ruikt nog naar verse verf. Vuistdikke kabels in de splinternieuw opgetrokken ruimte leiden naar een state ofthe art
ict-configuratie. De bureauopstelling is royaal en de kamers
hebben dankzij grote raampartijen nauwelijks kunstlicht
nodig. In dit decor, aan de rand van het centrum van Alphen
aan den Rijn, is zojuist een nieuwe verzekeraar gestart:
Allianz Inkomensverzekeringen. De altijd al enthousiaste
Govert Trouwborst, directeur van de nieuwe maatschappij,
straalt van oor tot oor bij de rondleiding. De eerste vraag
was dan ook eigenlijk overbodig. Waarom hij zijn directiezetel van de over een stevige positie bezittende Allianz
Nederland Levensverzekeringen verruilde voor dit ongewisse avontuur, ligt voor de hand: "Er is niets leukers dan pionieren; het gevoel te hebben een eigen onderneming op te
zetten en dat nog eens volledig zelfstandig met een klein
team. En ongewis? Dat denk ik niet. Ik ben ervan overtuigd
dat Allianz Inkomensverzekeringen een succes wordt."

Hoewel de Allianz Group een van de grootste financiële
instellingen ter wereld is en de omvang van Allianz
Nederland er ook mag zijn, is het bepaald niet zo dat het
concern een peloton hulptroepen naar Alphen heeft afgevaardigd om het pad voor Trouwborst en de zijnen te
effenen. "Dat maakt het voor ons zo plezierig," zegt hij.
"Wehebben echt de kans gekregen om zelf de basis voor
de onderneming te leggen. Vooral daarom hoefde ik niet
lang na te denken toen mij gevraagd werd de leiding op
me te nemen."
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Logische stap
Het principebesluit om een aparte inkomensverzekeraar
op te richten, nam AllianzNederland in oktober vorigjaar.

Mr Paul CA Möller (30, gehuwd) begon zijn carrière in
1998 als optiehandelaar en stapte na vijfjaar over naar
AVEAllianz Global Risks Nederland. Het afgelopen jaar
was hij betrokken bij diverse strategische projecten van
AllianzNederland Groep. Zo had hij zitting in de studiegroep die zich verdiepte in de mogelijkheid om te
komen tot een inkomensverzekeraar binnen het concern. De uitkomst van deze studie was zo positief dat hij
het aanbod om deel te gaan uitmaken van het managementteam met beide handen aanpakte.

"Een logische stap," vindt Trouwborst. 'AllianzNederland
ontstond in 2003 toen RoyalNederland en Zwolsche
Algemeene samengingen. Royalhad een belangrijkepositie in de co-assurantiemarkt en ZwolscheAlgemeene opereerde provinciaal. Beide maatschappijen hadden goede
ingangen bij het bedrijfsleven - de ene vooral in de
(zware)industrie en de andere in het MKB- en bij het
intermediair. Geen van beide echter richtte zich op inkomensverzekeringen. De ziektekostenportefeuillevan
Zwolsche Algemeene werd met zo'n honderdduizend verzekerden voor de huidige tijd te klein en daarom heeft
Allianzdie verkocht aan ONVZ.De op het bedrijfsleven
gerichte Allianzwilde het inkomenshiaat graag opvullen
en stelde een team samen, bestaande uit interne mensen
en externe adviseurs. Daarvan maakte naast Ingeborg
Davidse, die nu onze manager underwriting & claims is,
ook Pauldeel uit," wijst hij naar Paul Möller,de manager
marketing & sales die bij het gesprek is aangeschoven. "In
het plan dat zij schreven sprak mij aan dat gekozenwerd
voor een zelfstandig bedrijfsonderdeel. Dat betekent dus
dat het managementteam ondernemergevoel moet bezit-
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den en daarmee, met hulp van zeer deskundige adviseurs,
een all round kennis opgebouwd die we volop kunnen
inzetten zodra we de producten waaraan we nu de laatste
hand leggen, vanaf 1 september gaan uitrollen."

Lat-relatie
"Kijk, het feit dat je alles kunt, betekent ook weer niet dat
je letterlijk alles moet willen," gaat Trouwborst verder. Hij
doelt dan op zaken als de grootboekhouding en de salarisadministratie. "Ik ben blij dat dit soort zaken centraal geregeld wordt, maar voor de rest houden we alles graag in
eigen hand," en hij verwijst naar het gloednieuwe automatiseringssysteem. "Het frontofficesysteem draait volledig
zelfstandig en datzelfde geldt voor de polisadministratie, al
voldoen die uiteraard wel geheel aan de veiligheidseisen
die Allianz wereldwijd terecht stelt." Zo'n zelfde lat-relatie
met de moeder zal er ook zijn waar het de uitingen betreft,
vult Paul Möller aan. "Onze inkomensverzekeraar kan aan-

"De overheid
steeds

privatisering
neemt definitief

,I

Govert Trouwborst geen vraag. "De overheid zet steeds
verder in op privatisering en neemt definitief afstand van
het idee van een maakbare samenleving," en hij werpt
veelbetekenend een blik uit het raam dat uitziet over de

,
Drs Govert M. Trouwborst stapt op 59-jarige leeftijd
over van de directie van AllianzNederland

Dr. J.M. den Uylsingel. "Dat beleid, dat alleen al door de
macro-economische omstandigheden onomkeerbaar is,

Levensverzekeringen naar het splinternieuwe Allianz
Inkomensverzekeringen. Trouwborst (gehuwd, twee
kinderen) studeerde in 1978 af als bedrijfseconoom aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar uitgeleerd
raakte hij nooit. Tot op de dag van vandaag volgt hij
opleidingen en trainingen in de meest uiteenlopende
vakgebieden. In de loop der jaren o.m. personeelsbeleid, informaticamanagement, public relations en organisatieontwikkeling. Aan het eind van de jaren tachtig
studeerde hij general management in Fontainebleau.
Na twee jaar legervoorlichter te zijn geweest kwam hij
in 1975 met de verzekeringsbedrijfstak in aanraking. De
eerste tien jaar werkte hij bij Hudig-Langeveldt in verschillende functies, uitmondend in directeur Personeel
& Organisatie, om daarna terecht te komen bij (de
rechtsvoorganger van) zijn huidige werkgever. In 1985
kwam hij binnen bij RoyalNederland als adjunct-directeur en directeur DivisieTussenpersonen, waarna hij
drie jaar later werd uitgezonden naar Spanje, om in
1998 terug te keren naar ons land. Zijnhobby's verraden zijn creatieve inslag. Hij houdt onder meer van
schrijven, de journalistiek en grafisch en industrieel
ontwerpen en tekenen. Daarnaast verdiept hij zich
graag in geschiedenis en antiek en buitenshuis houdt
hij zich bezig met zeilen en golf.

heeft gezorgd voor een grote kentering in de markt. Ik ben
ervan overtuigd dat het afbouwen van sociale verzekeringen zal doorzetten. Op die tendens spelen wij als verzekeraar die zich richt op het bedrijfsleven, in. Het hoort bij de
strategie van Allianz, maar los daarvan is er ook nog veel
ruimte. Het aantal grotere spelers in deze markt is beperkt,
waarbij komt dat de productontwikkeling de afgelopen
jaren geen hoge vlucht heeft genomen."

ten, hetgeen bevestigd werd door het feit dat de maatschappij is ondergebracht in een eigen gebouw. Je bent
daardoor vanaf het eerste moment op elkaar aangewezen.
We hebben alles met elkaar vanaf het begin zelf uitgevon-
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haken op de krachtige naam van Allianz en de huisstijl van
het concern zal je ook bij ons terugvinden. Maar inhoudelijk krijgen wij geen beperkingen opgelegd en kunnen wij
de maatschappij in volle vrijheid profileren." Of er in ons
land ruimte is voor nog een inkomensverzekeraar, is voor
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Geen legacy
Hij bedoelt die laatste opmerking niet als een verwijt.
Trouwborst beaamt dat het zwalkende kabinetsbeleid eerst volledige privatisering van de WAO-uitvoeringaankondigen om die vervolgens te centraliseren in het UWV
- daarbij een grote rol heeft gespeeld. "Het grote voordeel van ons nieuwe bedrijf is, dat we die historie niet als
ballast met ons meedragen. Wijkunnen frank en vrij producten in de markt zetten, zonder ons afte vragen of we
daardoor ten opzichte van andere afdelingen kannibaliserend bezig zijn. En misschien wel het belangrijkst: we
worden niet geplaagd door legacyproblemen in de
infrastructuur. We kunnen onmiddellijk een breed en
gevarieerd scala van producten aanbieden."
En de bestaande arbeidsongeschiktheidsportefeuille?
"Die is bescheiden van omvang en blijft geadministreerd
worden op de bestaande systemen. Wijkunnen onze
infrastructuur exclusief aanwenden voor nieuwe producten zonder te hoeven letten op de bestaande."
En dat zijn producten waaraan daadwerkelijk behoefte is,
"dat hebben we gepeild bij groepen intermediairs," vertelt Paul Möller."Relaties die wij kennen uit de levensec-
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wat nu aanwezig is. Van heel basic tot heel uitgebreid."
Moeten we 'basic' vertalen als 'uitgekleed'? Trouwborst en
Möller kijken elkaar even aan voordat ze bevestigend knikken. "Het alternatief is dat je een full size polis aanbiedt
met in het eerste jaar een korting van 50%, waarna je de
klant drie jaar lang 125% laat betalen. Dat vinden we, eerlijke gezegd, een bee~e gemeen. Er is niets mis met een
starterspolis met uitsluitingen, mits je die reëel in het
adviesgesprek betrekt." Möller zegt dat de vraag sterk leeft
bij het intermediair. "Ons is met zoveel woorden gevraagd
om vooral een starterspolis in het assortiment op te
nemen, maar dan wel met duidelijk omschreven voorwaarden en geen uitzonderingen in de kleine lettertjes.
Adviseurs vinden zichzelf terecht professioneel genoeg om
de voor- en nadelen uit de doeken te doen en in een individueel geval dit product wel of niet aan te bevelen.
Het managementteam
van Allianz Inkomensverzekeringen
Tussen Paul Möller
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en Govert Trouw-

borst: drs Ingeborg

J.

Davidse (43). Zij is manager underwriting

&

claims. Zij begon haar
verzekeringscarrière
bij
De Amersfoortse
om
daarna

de functie

hoofd binnendienst

van
van

ABN Amro te aanvaarden. Ook daar hield zij
zich onder meer met inkomensverzekeringen
bezig. Laatstelijk
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zij hoofd afdeling Ziektekosten van Allianz Ne-
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tor, maar ook adviseurs uit andere vakgebieden met wie
we nog geen hechte band hebben, hebben wij geconsulteerd, voordat we de producten hadden uitontwikkeld. Zij
hebben een belangrijke inbreng gehad door aan te geven
welke facetten zij missen of liever anders zouden zien in
het bestaande productenpakket. Wijhebben daar in de
ontwikkeling terdege rekening mee gehouden."
Zo'n nieuw systeem zal een belangrijke rol gaan spelen
bij de ontwikkeling van producten in het kader van de
Wia. "Dankzij deze technologie kunnen we binnen enkele
weken inspelen op de vraag die straks zal komen, zonder
dat we ons zorgen hoeven te maken voor mogelijke performanceproblemen. Dat voordeel is gigantisch," verheugt Trouwborst zich op de nieuwe 'WGA-markt' die
binnenkort voor de private bedrijfstak beschikbaar komt.
"Niet alleen qua producten kunnen we de concurrentie
aan, maar ook conceptueel. Vanaf de eerste ziekmelding
wordt de rompslomp uit handen van de werkgever genomen dankzij de samenwerking die wij zijn aangegaan
met Arbo Slim. Een bedrijf waarin internet een centrale
rol speelt. Natuurlijk beseft Allianz dat zaken als preventie en reïntegratie een aparte tak van sport zijn. Vandaar
dat we aansluiting gezocht hebben bij een groep jonge,
dynamische en eigentijdse dienstverleners."
Geen kopieën
Als antwoord op de vraag wie de nieuwe inkomensverzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheid tot zijn
doelgroep rekent, somt Trouwborst de ondernemer in alle
gedaanten op: "Werkgeversin het MKB,Zelfstandigen
met of zonder personeel. directeuren-grootaandeelhouders, vrije beroepers zoals advocaten, notarissen en artsen
en ga zo maar door." Bang dat hij zeker in het begin de
kennis mist van sommige beroepsgroepen, is hij niet.
"Worden wij door een beroepsgroep benaderd, dan zijn
wij in staat zo'n aanvraag te bestuderen. We hebben daarvoor voldoende expertise verzameld. Die hebben we in
huis en ook kijkteen aantal adviseurs met ons mee. Je
hoeft ook niet te denken dat we bestaande polissen kopiëren," is hij onze volgende vraag voor, "daarvan is geen
sprake. We komen direct op de markt met vier of vijf verschillende producten met geheel eigen voorwaarden en ik
durf te zeggen dat ons assortiment breder zal zijn, dan
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Aanspreekpunt
Door inkomensverzekering af te zonderen van leven en
schade is het voor intermediairs niet mogelijk om bij
Allianz over één aanspreekpunt te beschikken. "Dat is in
het levenbedrijf nu al niet het geval en de intermediair zit
daar ook helemaal niet op te wachten," repliceert Govert
Trouwborst. "Hij heeft behoefte aan een deskundige op
zijn terrein en niet op een loket waarachter iemand zit als
tussenschakel. want dat is vaak de functie van het ene
aanspreekpunt. Vergeet niet dat intermediairkantoren
vaak gespecialiseerd zijn en op hun vakgebied heel veel
expertise in huis hebben. Die willen praten met een
maatschappijfunctionaris die minstens over dezelfde kennis beschikt. In ons geval dus met iemand die alles weet
van inkomensverzekeringen en ja, hier krijgt hij een vast
aanspreekpunt voor deze discipline."
Intermediair behoudt alle contactmomenten
"We hebben geen ketenintegratieprobleem, want we
beginnen daarmee. Vanaf de start is onze backoffice voor
het intermediair volledig ontsloten. Het intermediair kan
bij al onze rekenmodules. Zo kan hij aan tafel bij de klant
alle voorbeelden direct doorrekenen, een offerte aanmaken
en die verheffen tot aanvraag. Als alle kruisjes goed staan
rolt de polis eruit. Bij ons wel te verstaan," benadrukt
Govert Trouwborst, "en wij drukken die op mooi papier af
om die vervolgens te versturen naar onze bemiddelaar. Ik
geloof nog steeds in het fYsieke verzekeringsbewijs." Een
andere hype waaraan Trouwborst niet wil meedoen is de
keten volledig door te trekken naar de eindklant.
"Werkgevers of personeelszaken kunnen bij collectieve
contracten wel via inlogcodes zien of de personeelsbestanden kloppen. In verband met de bevoorschotting is het van
belang dat zij kunnen controleren of de in- en uitdiensttredingen op een juiste wijze zijn geadministreerd. Maar
daarmee houdt het ook op. We hebben er heel bewust voor
gekozen dat de werkgever niet rechtstreeks de polis kan
beïnvloeden. Het productadvies, ook waar het wijzigingen
betreft, blijft geheel bij het intermediair. Ik zie niets in een
systeem waarbij de adviseur allen nog kan toezien welke
mutaties de eindklant aanbrengt. Integendeel: een intermediair is erbij gebaat dat hij zoveel mogelijk contactmo.
menten met zijn relaties kan behouden."

