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Onderlinge centraal

Een nieuwe naam, een nieuw kan
toor en plannen op allerlei gebieden: 
Onderlinge Waterland en Omstreken 
heeft er zin in. Na de fusie in 2016 
van de rechtsvoorgangers Onder
linge ZeevangEdam en Onderlinge 
RansdorpZunderdorp en de inge
bruikneming eind 2016 van een mooi, 
centraal gelegen  kantoorpand in 
Oosthuizen, ten zuiden van Hoorn, 
is groei en verduurzaming de missie 
voor de komende jaren. Een gesprek 
hierover met Conny Veenboer, kan
toormanager van Onderlinge Water
land en Omstreken.

Onderlinge Waterland telt momen-
teel precies 1.739 leden. Sinds Conny 
Veenboer in 2003 bij Onderlinge Zee-
vang kwam werken, is dit aantal flink 
toegenomen, want zij herinnert zich 
dat er toen 680 leden waren. Daar-
naast zijn er nog zo’n 300 relaties die 
geen lid zijn, maar wel variaproducten 
via de onderlinge hebben afgeno-
men. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om kinderen van leden, die nog geen 
brandverzekering hebben, maar wel 
een andere polis op hun eigen naam 
hebben staan. “De meeste relaties 
hebben bij ons hun brandverzeke-
ring ondergebracht en veel relaties 
zijn ook totaalklanten”, zegt Conny 
Veenboer. “We hebben zo’n 900 klan-
ten met een verzekeringspakket, die 
misschien nog een klein verzekeringe-
tje elders hebben, maar het gros via 
ons hebben verzekerd. Zij betalen ons 
maandelijks door middel van automa-
tische incasso zonder dat daar kosten 
aan verbonden zijn.”

Opleidingen
Conny Veenboer is aan de hotelschool 
opgeleid, maar is vanuit de horeca 
en het toerisme uiteindelijk bij de 
onderlinge terechtgekomen. Sinds-
dien heeft ze vanzelfsprekend alle 
noodzakelijke financiële en verzeke-
ringstechnische opleidingen voltooid 

Onderlinge Waterland en Omstreken
Groei en duurzaamheid

en natuurlijk ook de opleidingen in 
het kader van permanente educatie. 
Als kantoormanager werkt ze 31 uur 
per week, verspreid over vijf dagen. 
Daarnaast heeft ze nog een eigen 
boekhoud- en administratiekantoor. 
Ze werkt samen met één fulltime 
medewerker in de buitendienst en 
twee parttime collega’s in de binnen-
dienst. Eén van hen is nog niet lang 
geleden in dienst getreden, vooral om 
de public relations vorm te geven. Dit 
gebeurt onder meer met een nieuwe 
website en een actieve Facebookpa-
gina over de onderlinge. Ook deze 
collega gaat overigens de noodzakelijke 
verzekeringsopleidingen doen.

Actieve bestuursleden
Onderlinge Waterland heeft in de 
afgelopen jaren alle verzwaarde eisen 
van de toezichthouders met glans 
doorstaan, mede dankzij het bestuur, 
dat uit drie actieve (onbezoldigde) 
bestuursleden bestaat. “Die hebben 
zich daar echt in vastgebeten”, vertelt 
Conny Veenboer. “Onze voorzitter is 
altijd actief in het bedrijfsleven ge-
weest en is heel goed op het gebied 
van automatisering. Onze secretaris 

heeft rechten gedaan en onze pen-
ningmeester komt bij de Rabobank 
vandaan. Samen met de penning-
meester hebben we aan alle voor-
waarden van De Nederlandsche Bank 
kunnen voldoen. Ook hebben we 
zelf de vergunningaanvraag kunnen 
regelen en die werd meteen akkoord 
bevonden. We hebben echt mazzel 
met dit bestuur, want op de werkvloer 
zouden we dat niet allemaal zelf 
hebben kunnen regelen.” De opvol-
ging van vertrekkende bestuursleden 
kan ook bij Onderlinge Waterland een 
achilleshiel zijn, “maar onze voorzit-
ter gaat in 2018 afscheid nemen en 
zoals het er nu naar uitziet, hebben 
we zijn opvolger al gevonden. Deze 
oud-medewerker van de Rabobank 
loopt eerst een jaar mee om te kijken 
of hij het wil en kan, en zal natuurlijk 
ook eerst zijn bekwaamheidstoets 
moeten doen.” Overigens beschikt 
de onderlinge over een eveneens be-
trokken raad van commissarissen, met 
vijf – ook jongere – leden met uiteen-
lopende achtergronden. “Tot nu toe 
heb ik eens in de week overleg met de 
voorzitter van het bestuur, wat we in 
de loop van het jaar gaan veranderen. 

Het team van Onderlinge Waterland en Omstreken
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Dan ga ik eens per maanden aan het 
bestuursoverleg deelnemen. Zo berei-
den we ons voor op een professionele 
organisatie.”

Duurzaamheid
Wat de toekomst betreft, is de 
verhuizing eind vorig jaar naar een 
groter, moderner kantoorpand een 
eerste stap geweest. Tot dan was de 
onderlinge in een verbouwde woning 
gehuisvest, die langslopend publiek 
niet uitnodigde binnen te komen. In 
het nieuwe pand, het voormalige Ra-
bobankkantoor met nog een drukbe-
zochte geldautomaat aan de buiten-
kant, dat in de afgelopen tien jaar als 
notariskantoor heeft gediend, voelen 
klanten en ook niet-klanten zich veel 
meer welkom. “Mensen komen spon-
taan binnen om te vragen wat wij 
voor hen kunnen betekenen”, zegt 
Conny Veenboer. Bovendien heeft het 
pand een aparte spreekkamer, zodat 
de privacy van klanten gewaarborgd 
is. Het pand is eigendom van de on-
derlinge, behalve het appartement op 
de eerste verdieping. “Het zou mooi 
zijn als we dat alsnog van de pro-
jectontwikkelaar kunnen kopen. We 
kunnen het appartement dan verhu-
ren, maar ook zonnepanelen op het 
dak laten plaatsen. Daarnaast gaan 
we voor de buitendienstmedewerker 
een honderd procent elektrische auto 
aanschaffen om mee naar de klanten 
te gaan. En we zijn al heel wat jaren 
een papierloos kantoor. Zo willen we 

duurzaamheid uitstralen – ook dat is 
onze toekomst!”

Acties met verenigingen 
Naast duurzaamheid is een gezonde 
groei een doelstelling van de onder-
linge. Daartoe worden voortdurend 
acties ondernomen. Een van de 
belangrijkste is het bezoek van de bui-
tendienstmedewerker aan de klanten. 
Hij streeft ernaar eens in de drie tot 
vijf jaar bij iedereen langs te komen. 
Een actie van geheel andere aard was 
de verkoop onlangs, in samenwerking 
met de SOBH, van CO-melders. Binnen 
drie weken had de onderlinge er maar 
liefs tachtig van verkocht. Opmerkelijk 
is daarnaast de acties van de onder-
linge in samenwerking met vereni-
gingen. Conny Veenboer: “Wanneer 
een vereniging een van haar leden als 
nieuwe klant aanbrengt, en het wordt 
een totaalpakket, dan krijgt die ver-
eniging eenmalig vijftig euro en ver-
volgens jaarlijks tien euro zolang de 
klant bij ons blijft, ook al is die geen 
lid van die vereniging meer. Ik heb 
bijvoorbeeld net nog 220 euro aan 
de bridgeclub in Edam overgemaakt. 
Die zijn heel actief in het aanbren-
gen van nieuwe klanten. Ook krijgt 
elke vereniging die een aansprake-
lijkheidsverzekering bij ons afneemt, 
bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde 
actie organiseert, vijftig euro sponsor-
geld van ons. Ook hebben we bij alle 
voetbalverenigingen in de gemeente 
reclameborden staan. Zo hebben  
we er allemaal wat aan en in deze 
gemeenschap werkt dat heel goed.”

Solvabiliteit 
Het gaat Onderlinge Waterland met 
andere woorden uitstekend. Ook de 
leden merken dat, want ze krijgen elk 
jaar zo’n 10 à 15 procent premieres-
titutie. “We variëren dat het liefst”, 
aldus Conny Veenboer, “want het is 
geen kortingverkoop. We moeten 
het echt verdienen om het terug te 
kunnen geven.” Met meer dan een 
miljoen euro eigen vermogen in kas is 
ook de solvabiliteit dik in orde. “Niet 
zozeer dat we willen potten”, zegt 
zij tot slot, “maar voor de zekerheid 
in de toekomst.” En die lijkt gegaran-
deerd!

Conny Veenboer
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