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Soner Calim

VOORZITTER YOUNG
INSURANCE DAT JONGE
PROFESSIONALS BINNEN
DE VERZEKERINGSMARKT
BIJEEN BRENGT

Wie zijn de 25 verzekeringstalenten van dit
jaar? Waar werken ze? Wat doen ze? Waarin
onderscheiden ze zich? Op deze pagina de AM
top 25 verzekeringstalent 2020 samengesteld
door de redactie van AM.

Roy Aarts (29)

Senior Underwriter Engineer
bij HDI Global
In enkele jaren heeft hij zich
ontwikkeld binnen engineering als senior underwriter in
een team met een sterk groeiende
en winstgevende portefeuille. Zijn
verzekeringstechnische kennis, contacten in de markt
en ook zijn managementtalenten zorgen ervoor dat hij
wordt klaargestoomd om de rol van lead underwriter en
manager van het team engineering over te nemen.

Alysia Boone (22)

Acceptant bij De Zeeuwse
Haar passie voor de paardensport maakt haar de ideale
gesprekspartner voor de
gespecialiseerde adviseurs
die zaken doen met De
Zeeuwse, specialist in
hippische en agrarische verzekeringen. De
snelheid waarmee ze
zich kennis eigenmaakt
zorgt er mede voor dat De
Zeeuwse succesvol kan zijn
in deze nichemarkten.

Melissa Brockman (27)

Investment manager bij Achmea
Ze is een kritische, gedreven en talentvolle young professional met een
master in finance. Als trainee leverde
ze op diverse plekken binnen Achmea
een waardevolle bijdrage, waaronder
het onderzoek naar risico’s binnen het
individueel dc-pensioencontract en het
uitvoeren van een rendementsanalyse
binnen reinsurance. Na haar traineeship is
ze aan de slag gegaan op de afdeling balansmanagement, waar ze zich inzet voor de optimalisatie van
het kapitaal en de beleggingsportefeuille.

Soner Calim (26)

Underwriter Marine bij Reaal
Hij is in maritiem en transportrecht gespecialiseerd en
deed na zijn studie ervaring op als schadebehandelaar
transport bij Allianz. Stapte in maart over naar Reaal.
Sinds mei 2019 is hij voorzitter van Young InSurance,
het netwerk voor jonge professionals in de verzekeringsbranche.

Khaterah Delawar (30)

Programma- en businessmanager
bij Nationale-Nederlanden
Als programmamanager betrokken bij de integratie van
Vivat binnen NN en daarnaast actief op het terrein
van procesverbetering, robotisering en digitalisering als
onderdeel van een NN-breed
verbeterprogramma. Geeft
gevraagd en ongevraagd advies
aan het (senior)management waar
ze knelpunten of verbeterkansen ziet.

Burak Duru (26)

Business analyst bij Willis Towers Watson
Verantwoordelijk voor client management in het
Benelux Go to Market team. Hij is
betrokken bij business analysis,
business development en levert
een belangrijke bijdrage aan
de beantwoording van RFP’s.
Binnen de organisatie wordt
hij gezien als een jong datagedreven talent die een goede
bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van de verzekeringsmarkt.

Menno Koens (27)

Rieneke Getkate (25)

Pricing Actuaris bij Aegon Nederland
Hij draait zijn hand niet om voor
het ontwikkelen van actuariële pricingmodellen en de
strategische discussies die
daarbij komen kijken.
Vooral het bijdragen aan
de ontwikkeling van goede
financiële producten voor
zowel klanten als Aegon
zelf drijft hem. In september
is hij overgestapt naar Knab
waar hij credit risk manager is.
Hij vervult een actieve rol binnen een
talentprogramma van Aegon.

Actuaris bij Unigarant
Sinds 2018 na een succesvolle
afstudeeropdracht over dynamic pricing bij Unigarant gaan
werken op de afdeling actuariaat. Slim, leergierig, enthousiast
en nuchter zijn haar kenmerken. Ze richt zich steeds meer op
dashboarding en visualisatie en vervult
binnen de organisatie een onmisbare rol binnen productontwikkeling. Was betrokken bij het project om het
verband tussen rijscores en schade van de ANWB Veilig
Rijden Autoverzekering beter te begrijpen.

Marlies Haag-Wilkes (29)

Business Development Manager
One Underwriting bij Aon
Ze wordt gekwalificeerd als een zeer gedreven en ambitieuze professional.
Ze is de drijvende kracht achter
projecten als de implementatie
van Claims Connect dat One
doet met businesspartner
CED, en twee pricingprojecten met NN en ASR. Zij weet
vanuit kritisch inzicht en een
scherpe kijk op zaken collega’s
met meer senioriteit te prikkelen en op scherp te zetten.

Nathalie van de Louw (29)

Innovatiemanager bij VGZ
Werkt aan de systematische doorlichting
van het basispakket met het oog op
een gepast aanbod en gebruik
van zorg. Haar snelheid en
resultaatgerichtheid maken
haar waardevol voor de gezamenlijke beweging naar zinnige zorg. Het afgelopen jaar
was ze een van de drijvende
krachten achter de landelijke
opschaling en dus landelijke
impact van digitale zinnige zorg,
waaronder telemonitoring.

Max Hollemans (26)

Process & Change Manager
bij Concordia de Keizer
Hij beschikt over de gave
om digitale techniek met
het verzekeringsvak te
combineren. Slaagt er
steeds in om de digitale
techniek zo te ontwerpen en in te zetten dat
klanten en medewerkers
geholpen worden om
hun werk en hun vak beter,
gemakkelijker en slimmer uit
te kunnen oefenen. Niet alleen
Ecclesia Nederland profiteert hiervan, ook weet hij bij
VNAB en samenwerkingspartners het verschil te maken
met zijn heldere inzichten en creatieve ideeën.

Mariska Houweling

DEINST ER NIET VOOR TERUG OM
ANDEREN UIT TE DAGEN

Mariska Houweling (25)

Belangenbehartiger inkomensverzekeraars bij
Verbond van Verzekeraars
Als beleidsadviseur draagt zij de verantwoordelijkheid
voor de belangenbehartiging van inkomensverzekeraars
op het terrein van de sociale zekerheid. Ze weet regelmatig te verrassen met nieuwe inzichten en ambitieuze
plannen en deinst er niet voor terug om anderen uit te
dagen.

DE LIJST

De kandidaten voor de AM top 25 verzekeringstalent 2020 zijn
veelal voorgedragen door hun werkgevers, voorzien van cv en motivatie. Ze zijn niet ouder dan dertig jaar (geboren na 30 september
1989) en werken niet langer dan drie jaar in hun huidige functie.
Van de lijst is geen ranglijst gemaakt; ze zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Acht talenten spraken over hun rol in de verzekeringsbranche tijdens een rondetafelgesprek.

VERZEKERINGSTALENT
Roeanne Talhout (26)

Mitchell Roks (27)

Compliance Operations Advisor bij MS Amlin
Ze helpt MS Amlin om zo efficiënt mogelijk
te voldoen aan wet- en regelgeving. In
de relatief korte tijd dat ze hier werkt
heeft zij een onuitwisbaar positieve
indruk achtergelaten door haar drive
en persoonlijk leiderschap. Zij is erin
geslaagd spreadsheets te vervangen
voor online registers, maar zorgde ook
voor versnelde implementatie van weten regelgeving. Ze zette samen met twee
collega’s MS Amlin Connect NL op, een initiatief
om samenwerking tussen collega’s van
verschillende afdelingen te bevorderen.

Business Transformation Manager bij Allianz Benelux
Hij vervult een drijvende rol binnen transformatie van
Allianz Benelux op de gebieden digital,
innovation en people. Heeft een
passie voor vooruitgang en is een
voortrekker van cultuurverandering binnen de organisatie. Hij
won de Benelux Agility Award
vanwege impact en samenwerking in het oplossen van klantproblemen. Werkt bovendien
samen met andere verzekeraars
binnen het Verbond aan innovatie
op schadevrije jaren.

Roland Oosterbroek (28)

Willemijn Schravesande (27)

Senior product manager bij
Achmea
Startte als financial trainee
en ging daarna aan de slag
bij het schadebedrijf. Is
een intelligente, creatieve
en snelle denker en kan
buiten de gebaande paden
oplossingen bedenken.
Hij is een exponent van het
nieuwe werken: op samenwerking gericht, multidisciplinair, agile, zowel functioneel als
hiërarchisch. Hij wordt ervaren als verbindend, vriendelijk met een hoge gunfactor. Hij is bovendien niet alleen
analytisch, maar brengt zaken ook tot executie.

Mike Pieters (25)

Actuaris bij Arag
Begon in 2019 als stagiair op
de afdeling actuariaat, waar
hij zijn afstudeerscriptie
schreef. Zijn stage stond in
het teken van het ontwikkelen van een micro level loss
reservingsmodel voor een
rechtsbijstandverzekeringsportefeuille, waar hij de scriptieprijs van het Koninklijk Actuarieel
Genootschap voor kreeg. Nu is hij in dienst als actuaris
en verantwoordelijk voor het verder automatiseren en
verbeteren van de actuariële processen op het gebied
van rendementsanalyses en pricing. Hij is gedreven en
overziet zeer complexe materie, weet die te modelleren
en toe te lichten in begrijpelijke taal.

Underwriter Accident & Health bij Zurich
Ze is een onmisbare toevoeging aan haar afdeling, mede
door haar werkervaring binnen het volmachtkanaal.
Zij heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot het aanspreekpunt vanuit de markt voor
accident en health op het
gebied van volmachten,
internationale accounts en
tenders. Ze is daarnaast
medeverantwoordelijk
voor het ontwikkelen
van nieuwe producten en
verzekeringsoplossingen
en in de lead op het gebied
van het ontwikkelen van de
bijbehorende voorwaarden en
marketing.

Dmitriy Silov (29)

Portefeuillemanager fixed income bij ASR
Begon in het veld van vastrentende waarde portfolio
management bij ASR vermogensbeheer. Inmiddels
bedient hij als portfoliomanager zijn eigen klanten. Hij
zorgde ervoor dat open source software en programmeertalen binnen de organisatie omarmd worden en
met behulp van die software een raamwerk is gecreëerd
waarmee beslissingen genomen kunnen worden. Met
moderne programmatuur zorgt hij voor een radicale
verhoging in efficiëntie. Hij is ervan overtuigd dat het
efficiënt en kundig inzetten van technologie en moderne
kwantitatieve methodes de sleutel is tot het creëren van
een toekomstbestendig bedrijf.

Dmitriy Silov

ZORGT MET MODERNE
PROGRAMMATUUR VOOR EEN
RADICALE EFFICIËNCYVERHOGING

O

Dominique Visser (26)

VOERDE BELANGRIJKE VERBETERINGEN DOOR
WAARDOOR KLANTEN HUN OMZETTEN VOORTAAN
GOED DIGITAAL KUNNEN DOORGEVEN

Dominique Visser (26)

Acceptant Bavam bij de Vereende
Sinds 2017 werkzaam bij de Vereende. Werkte onder
andere voor het schadecentrum voor het Waarborgfonds en als acceptatiemedewerker voor de intermediaire portefeuille. In februari werd ze acceptant voor de
Bavam-polis en is ze medeverantwoordelijk voor de verkoop en retentie van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de specifieke doelgroepen assurantieadviseurs en makelaars. Voerde belangrijke verbeteringen
door in het portaal, waardoor klanten hun omzetten
voortaan allemaal goed digitaal kunnen doorgeven.

Thijmen Speldekamp (26)

Martijn Vliem (27)

Lisanne Steenbruggen (28)

Kim Wehnes (25)

Actuaris bij Nationale-Nederlanden Non Life
Hij heeft bij NN Schade & Inkomen bewezen
dat aan de hand van werknemersdata de
instroomkansen op het inkomensproduct
AOP beter worden bepaald dan met de
statistieken vanuit het Verbond. Hij
onderzocht welke machine-learningtechnieken daarvoor het meest geschikt
zijn. Bij NN ging hij vervolgens aan
de slag op de afdeling Pricing and Underwriting, waar hij het model ontwikkelde en implementeerde voor de Zero
autoverzekering. Met zijn werk leverde hij
een belangrijke bijdrage aan het opzetten van
geautomatiseerde pricing pipelines.

Relatiebeheerder bij Bovemij
Heeft zich in korte tijd gespecialiseerd in de tweewielerbedrijven en weet klantvragen
uitstekend te vertalen naar
risicomanagement en
verzekeringstechniek. Ze
maakte snel promotie en
wordt opgeleid tot senior
acceptant. Heeft oog voor
procesverbeteringen en
is communicatief sterk. Ze
heeft de potentie om samen
met een key accountmanager de
risico’s van grote klanten te beheersen. Daarbij is ze erg
leergierig en durft ze ook veel eigen initiatief te nemen
om zaken uit te zoeken die ze nog niet beheerst.

Gráinne Temple (27)

Credit Risk Manager bij Aegon
Met een achtergrond in astrofysica
startte ze ruim twee jaar geleden
als credit risk manager. Past haar
kennis van natuur- en wiskunde
toe op de verzekeringspraktijk. Zij
automatiseerde creditriskanalyses
en de reportingcyclus, wat een grote
tijdbesparing opleverde. Ook speelde
zij een cruciale rol in de ontwikkeling van
risicomodellen, waardoor bijvoorbeeld het
effect van de coronapandemie snel in beeld kon worden
gebracht en aanpassingen konden worden gedaan.

Senior Property Claims Adjuster &
Recovery Manager bij Chubb
Heeft zich snel ontwikkeld bij
het regelen van schades voor
de verzekerden. Daarnaast is hij bestuurslid
van Young Chubb en van
Cobra (Co-Assurantie
Brand), waarmee hij zich
een enthousiaste ambassadeur toont om jonge verzekeringscollega’s te verbinden
en te enthousiasmeren voor het
verzekeringsvak.

Letselschadebehandelaar bij Nh1816 Verzekeringen
Na het cum laude afronden van haar studie rechten startte
ze
bij Nh1816 als letselschadebehandelaar. Naast haar vierdaagse
werkweek weet zij haar premaster rechtsgeleerdheid
met succes te vervolgen.
Een gedreven en vrolijk
talent dat zich in korte
tijd sterk heeft ontwikkeld
en vol energie blijft doorleren. Ze neemt verantwoordelijkheid en schroomt
niet het voortouw te nemen bij
openstaande acties of vragen.

Marcel van Ziel (30)

Teamleider Intermediair Advies bij DAS
Startte in 2016 bij directe verkoop binnendienst en
liet al snel veel talent en potentie
zien, waardoor hij razendsnel
door is gegroeid naar de
directe verkoop buiten. Vervulde ad interim de rol van
teamleider ondernemersdesk. Droeg inhoudelijk
bij aan het neerzetten van
de nieuwe distributiestrategie. In zijn huidige team
ligt het zwaartepunt van deze
strategie op het zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen van de adviseur die
daadwerkelijk met de klant aan tafel zit.

