advertorial

Inschrijving NVGA AM:
Innovatieprijs 2018 geopend!
Vanaf heden kunnen alle partijen met een relevante volmachtrelatie zich aanmelden voor de
NVGA AM: Innovatieprijs. De prijs wordt toegekend aan de partij met de meest impactvolle
innovatie voor de volmachtbranche. Hoe verging het de genomineerden en de winnaar van
de Innovatieprijs 2017?
DOOR: IRENE OKKERMAN, IRENERGY

De eerste NVGA AM: Innovatieprijs werd in april uitgereikt tijdens de Marktdag Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Neerlandse
ging er met de hoofdprijs vandoor. De prijs is de opvolger van de innovatieprijs die am: tien jaar lang uitreikte in samenwerking met Generali. Deze
oude prijs was er voor het intermediair, de nieuwe staat open voor intermediairs, volmachtbedrijven, verzekeraars, toezichthouders en alle andere
partners in de keten, in relatie tot volmacht.

48

:

NUMMER 35

NVGA AM : INNOVATIEPRIJS

Lucas Duwaer

Lex Orie

Webapplicatie SUREnet van
SUREbusiness

Levent Türkmen

Marcel van der Meulen

Rogier van der Kooy Versteeg

Schadeveiling van Openclaims

kantoren zich heeft aangesloten en C-Pro-

Levent Türkmen: “Voor ons kwam de nominatie op een mooi moment. We hadden
net ons platform gelanceerd en onze belofte dat we innovatief zijn in de zakelijke
schademarkt werd er direct mee onderstreept. Het leuke is dat je als nieuwkomer
dan gelijk op de kaart staat. We hebben veel
contacten opgedaan tijdens het congres
waar de prijs werd uitgereikt waaruit nieuwe klanten zijn voortgekomen. Daarnaast
geeft het je als merknaam ook een boost:
onze branche kent ons ondertussen als
innovatieve verzekeringsclub. Dat geeft gelijk weer aanknopingspunten voor nieuwe
afspraken en ideeën zowel met assurantiekantoren als verzekeraars.”

Lex Orie: “Het meedingen naar de NVGA
AM: Innovatieprijs heeft Openclaims veel
aandacht opgeleverd. Een ideale gelegenheid om onze oplossingen bij de doelgroep
bekend te maken. Dit blijkt uit de grote belangstelling en mooie samenwerkingen die
hieruit zijn voortgevloeid. Het was tevens
een goed moment om de kern van onze
propositie te presenteren aan de doelgroep,
wetende met welke problemen volmachten te maken hebben en waar de raakvlakken zich bevinden. Onder meer door deze
nominatie is voor ons de sneeuwbal gaan
rollen, wat resulteerde in een overwinning
bij de Dutch Fintech Awards en later zelfs
een overwinning bij de European Fintech
Awards, beiden in de categorie Insurtech.”

ﬁle de functionaliteiten uit het platform,
samen met klanten, nog verder heeft geoptimaliseerd. Het verdienmodel en de toegevoegde waarde van klanten is daardoor
concreet verbeterd.”

Connect Claims van CED

Adviesportaal van C-profile

Marcel van der Meulen: “Met de nominering voor de NVGA AM: Innovatieprijs kreeg
CED Connect, het meest geavanceerde schadebehandelplatform van Nederland, veel
aandacht in de markt. Dat zorgde ervoor dat
een breed publiek kennismaakte met alle
voordelen die dit platform te bieden heeft.
Inmiddels realiseren verschillende nieuwe
klanten een hogere klanttevredenheid, toegenomen gebruikersgemak en aanzienlijke besparingen door het gebruik van CED
Connect. Andere klanten staan in de rij om
aangesloten te worden. Dit succes inspireert het team van CED om het platform nog
verder door te ontwikkelen, want zoals voor
elke innovatie geldt: het is nooit af.”

Lucas Duwaer: “De nominatie voor de
NVGA AM: Innovatieprijs heeft C-Proﬁle
erg goed geholpen om het adviesportaal,
en het vernieuwende karakter hiervan, goed
onder de aandacht te brengen bij kantoren.
De nominatie is een mooie erkenning voor
jarenlange innovatie. Het heeft er onder
meer toe geleid dat een groot aantal nieuwe

Verzekeringsoplossing voor overstromingsrisico van Neerlandse
Rogier van der Kooy Versteeg: “Het winnen
van deze mooie prijs heeft gezorgd voor extra wind in de rug. Wekelijks worden wij benaderd door nieuwe volmachtbedrijven om
het overstromingsrisico binnen de portefeuille te analyseren. Veel van deze partijen
staan op het punt om de overstromingsdekking standaard ‘aan te zetten’ voor klanten
met een overstromingsrisico.
Ook de landelijke media wist ons de afgelopen tijd goed te vinden na de nieuwe, maar
niet geslaagde, poging van het Verbond van
Verzekeraars om de overstromingsdekking
te verplichten voor iedereen. Gelukkig heeft
de reactie van Vereniging Eigen Huis - “Geen
collectieve, maar vrijwillige verzekering tegen overstroming” de weg nu volledig vrij
gemaakt om de overstromingsdekking op
vrijwillige basis versneld uit te rollen.”

MEEDOEN?
Inschrijven kan vanaf nu tot 15 januari. De uitreiking vindt plaats tijdens
het NVGA-congres op 18 april 2018. Download het inschrijfformulier via
http://nvga.org/nvga-am-innovatieprijs.
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