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Niche-verzekeraar Markel 
zet in op een langdurige 
samenwerking met het 
volmachtkanaal
Met uitzicht op de moderne architectuur van de Rotterdamse Kop van Zuid, werken er normaal gesproken zo’n 48 mensen op het kantoor van Markel 
Nederland, onderdeel van het internationaal opererende Markel Insurance SE. Nu is het kantoor leeg, vanwege de maatregelen rondom Corona. We 
spreken Manager Volmacht Kiki van Noort en Manager Sales & Marketing Vincent van Wing daarom via Teams.

Tekst Carolien Sala, NVGA

Jullie zijn beiden relatief kort in dienst bij 
Markel. Wat maakte dat jullie de overstap 
waagden?
Kiki: ‘Ik startte middenin de lockdown. Niet 
de meest ideale omstandigheden om bij een 
nieuwe werkgever te beginnen, maar het is 
heel goed gegaan. Het leuke aan een kleinere 
organisatie is dat er nauw wordt samenge-
werkt waardoor er synergie ontstaat tussen de 
verschillende afdelingen. Daarnaast kan ik hier 
weer  bouwen aan de groei van het distributie-
kanaal volmachten, een uitdaging waar ik aan 
toe was.’

Vincent: ‘Het mooie van Markel is dat we de 
stabiliteit van een grote internationale verze-
keraar hebben, maar de dynamiek van een jong 
bedrijf. Natuurlijk hebben we te maken met ons 
moederbedrijf, maar omdat we veel vrijheid 
hebben, kunnen we heel autonoom werken. 
Daardoor kunnen we onze ervaring en ideeën 
goed inzetten voor de groeivisie die we hebben.’

Markel is een niche-verzekeraar. Wat 
maakt jullie bijzonder?
Vincent: ‘Door onze specialisatie heb-
ben we veel kennis op het gebied van 

beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijk-
heid en bestuurdersaansprakelijkheid. Onze 
kennis en kunde zetten we ook in om onze 
businesspartners te ondersteunen met het 
verzekeren van zakelijke risico’s die minder snel 
te verzekeren zijn via multibranche verzeke-
raars. Daarnaast vinden we kwaliteit van service 
belangrijk. Onze schade-afhandeling doen we 
zelf en die is van hoog niveau, dat krijgen we 
ook terug van de markt. We houden van een 
directe en persoonlijke aanpak. Zo hebben we 
ook geen keuzemenu wanneer er een adviseur 
of volmacht belt maar zijn onze acceptanten 

direct bereikbaar en kunnen adviseurs en gevol-
machtigden altijd met ons sparren.

Hoe kijken jullie naar de samenwerking 
met het volmachtkanaal?
Vincent: ‘Het volmachtkanaal is een belangrijk 
en groeiend distributiekanaal binnen Nederland. 
Markel wil als zakelijke niche verzekeraar 
groeien en de volmachtmarkt is daar een 
belangrijke factor in. Een goede samenwerking 
met de overkoepelende organisaties zoals het 
Verbond van Verzekeraars en de NVGA is hierbij 
essentieel en hier investeren we dan ook in.
Kiki: ‘Ik heb zelf bij een volmachtbedrijf ge-
werkt en daarom snap ik ook zo goed wanneer 
bepaalde zaken wel of niet hanteerbaar zijn. 
Mijn filosofie is daarom dat we in deze markt 
veel meer naar een langdurige en toekomstbe-
stendige samenwerking moeten. In aansluiting 
daarop geeft Markel mij de mogelijkheid om 

deel te nemen aan werkgroepen bij het Verbond 
van verzekeraars. Dit zorgt ervoor dat we goed 
aangesloten blijven bij de ontwikkelingen in de 
markt, mede door de contacten met de leden 
van de NVGA en het Verbond. 

Hoe kenmerkt zich jullie volmachtbeleid?
Kiki: ‘We willen graag groeien binnen de 
volmachtmarkt en het leveren van kwaliteit in 
combinatie met een lange-termijn visie staan 
hierbij voorop. Wij willen “leader in liability” zijn 
en we zijn ervan overtuigd dat het volmacht-
kanaal hiervoor een belangrijk distributiekanaal 
is. We willen graag groeien, maar wel gecon-
troleerd en met een gezonde portefeuille. Ons 
onderscheidend vermogen zit dus niet zozeer 
op prijs, als wel op kwaliteit, kennis, service en 
schadeafhandeling.’
Vincent: ‘Vanwege de aard van ons product 
werken we alleen samen met voornamelijk 

zakelijk georiënteerde volmachten. Daarin kijken 
we echt naar de lange termijn relatie en vinden 
we een goede samenwerking belangrijk. Omdat 
kennis bij ons voorop staat, investeren we ook 
in de opleiding van de acceptanten van de 
volmacht. Onze producten zijn complexer dan 
bijvoorbeeld een autoverzekering, waardoor die 
kennis ook echt nodig is. Vaak zien we dat men-
sen het belang en de mogelijkheden van onze 
producten pas echt gaan zien als we erover met 
ze in gesprek gaan.’

De verzekeringsmarkt is aan veranderingen 
onderhevig. Hoe kijken jullie naar 
ontwikkelingen zoals de consolidatietrend 
en de toetreding van buitenlandse 
verzekeraars?
Vincent: ‘Door overnames bij verzekeraars zoals 
die van Delta Lloyd en Reaal is het aantal vol-
machtverleners kleiner geworden. De toetreding 
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van buitenlandse verzekeraars lijkt mij daarom 
een goede ontwikkeling. Door het wegvallen 
van een aantal risicodragers ontstaat er in de 
markt meer ruimte voor één-maatschappij 
producten. Daardoor kunnen wij voor een vol-
macht steeds meer toegevoegde waarde bieden.
Als we kijken naar de consolidatieslag bin-
nen het volmachtkanaal, dan verwacht ik dat 
die nog wel even zal doorzetten. Het aantal 
volmachten neemt daardoor verder af, maar dat 
biedt ook weer ruimte voor nieuwe initiatieven. 
Zo kan een maatschappij als die van ons prima 
samenwerken met een kleinere speler, waar dat 
voor andere verzekeraars misschien niet meer 
rendabel is.’
Kiki: ‘Ik denk dat het goed is dat volmachtbe-
drijven zich bundelen als dat de kwaliteit ten 
goede komt. Er zijn veel verschillende volmacht-
bedrijven met een eigen filosofie, strategie en 
bedrijfsvoering in deze branche en ik hoop dat 
die diversiteit ondanks de consolidatie wel blijft 
bestaan.’

Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Vincent: ‘‘Onze producten zijn niet statisch 
en de wereld van de zakelijke aansprakelijk-
heid is volop in beweging. Dit betekent dat 
wij als specialist ook constant meebewegen 
met de markt. Wat we ook zien is dat zakelijke 
aansprakelijkheid best ingewikkeld is en dat 
zowel adviseurs als volmachten graag met ons 
in overleg gaan wanneer het gaat om dit soort 
risico’s. Ook toenemende juridisering van de 
samenleving en een toenemende claimcultuur 

speelt een belangrijke rol. Een voorbeeld is 
bestuurdersaansprakelijkheid, een tot voor kort 
minder snel gesloten product. Doordat men 
tegenwoordig veel sneller zelf op onderzoek uit 
gaat en autoriteiten aan gezag hebben moeten 
inboeten, neemt het aantal claims de laatste 
jaren fors toe. De jurisprudentie op het gebied 
van bestuurdersaansprakelijkheid is één van de 
hardst groeiende op dit moment.  Bestuurders 
worden steeds vaker hoofdelijk aansprakelijk 
gehouden voor zaken waar dat vroeger niet het 
geval was. De vrijwillige bestuursfunctie binnen 
de plaatselijke hockeyvereniging kan zo hele 
grote gevolgen hebben. Ik denk daarom dat de 
risico’s die wij verzekeren steeds meer aandacht 
en belang zullen krijgen.’
Kiki: ‘We hebben een lange termijn visie. Dat 
betekent ook dat we de ontwikkelingen in de 
markt monitoren en tijdig anticiperen op zaken 
die we zien aankomen. Gelukkig hebben we 
een sterk team met veel kennis, waardoor we 
dat ook kunnen. Continuïteit is heel belangrijk 
voor ons en onze klanten. Juist daarom zien we 
een langdurige en prettige samenwerking met 
het volmachtkanaal als een hele goede manier 
om toegevoegde waarde naar onze klanten te 
brengen.’ 
 

Kiki:  ‘Continuïteit is heel belangrijk voor ons en onze 
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prettige samenwerking met het volmachtkanaal als 
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de plaatselijke hockeyvereniging kan zo hele grote 

gevolgen hebben.’
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U beschikt over veel belangrijke data in uw bedrijf...  
U heeft bij voorkeur iedere ochtend de beschikking over alle benodigde 
informatie van uw portefeuille en klanten. Hoe ontwikkelen mijn particuliere 
en zakelijke klantsegmenten zich? Welke klanten of agenten hebben  
veel schades? Hoe is de polisdichtheid? Welke fakturen staan nog open? 
Welke polissen staan te lang in de wacht? Maar ook: welke klanten vormen 
mijn top 50? Welke agent heeft de meeste opzeggingen? Hoe sta ik er 
financieel voor? Of hoe vaak is er de afgelopen maand gebeld met kantoor?
 
Wij maken het beschikbaar voor u!
Dagelijks bijgewerkt op een scherm bij u op kantoor, in een app op uw 
telefoon of in een e-mail in uw inbox. Zo bent u altijd up-to-date en neemt u 
de beslissingen op basis van de juiste en meest actuele informatie.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Bel ons op 085 - 06 08 388  
en wij vertellen het u graag!


