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TON’s Talk met Sharon van Herel – HDI Global:

'Samen risico’s
beheersbaar maken’
In de aanloop naar de verlengingen 2021 vragen we verzekeraars
aan onze digitale tafel. Wat gaat er gebeuren? Hoe kijken zij
naar de markt? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
Ton Stalenhoef, Chief Brokerage Officer bij Meijers
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Wat verwachten jullie van deze verlengingen? Zoet of zuur?
Ik verwacht een pittigere verlenging dan vorig jaar omdat de verhogingen bij
meerdere producten in meerdere branches voorkomen. Er is een bepaalde
gewenning aan de trend, alhoewel het bij sommige productgroepen een
nieuw fenomeen is (transport, aansprakelijkheid). Het is toch wel zuur. Het zijn
uitdagende tijden voor klanten, zeker gezien de bijzonder ongelukkige combinatie
met corona.
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Hoe staat HDI Global ervoor na twee jaar van verbeteringen? Ben
je waar je wilt zijn?
We zitten voor brand dit jaar in de derde ronde om risico en prijs in balans te
brengen. Nog steeds zijn we kwetsbaar bij heel grote risico’s. Daar willen we
het spreekwoordelijke ijs nog wat dikker hebben zodat we die risico’s kunnen
blijven dragen. Als dat is gelukt, dan kunnen we vanuit een gezonde basis weer
de portefeuille verder uitbouwen via bestaande en met nieuwe klanten. Continu
blijven kijken naar een juiste balans tussen de kwaliteit van het risico en een
reële prijs is ons nieuwe normaal. Marine is nog wel een hele lastige markt op
dit moment, daar verwacht ik ook na volgend jaar nog wel aanpassingen. Bij
aansprakelijkheid zien we vooralsnog een voorzichtige verharding en ik denk dat
die trend zich gaat doorzetten.
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En voor jou persoonlijk, hoe kijk je terug op de afgelopen drie
jaar? Wat wil je nog bereiken?
Ik verveel me niet, er is zo veel te doen en de ambities zijn fors. Bij brand hebben
we mooie stappen gezet, nu zijn we hard bezig om ook de andere portefeuilles
bij te trekken. Alle business-lijnen moeten hun eigen broek kunnen ophouden.
De verdere ontwikkeling van onze mensen is ook een belangrijk aandachtspunt.
We willen de kennis, ervaring en het netwerk van onze mensen in toenemende
mate combineren met werken gebaseerd op data. Dat is een fascinerende
transformatie. Uiteindelijk willen we graag de beste zakelijke schadeverzekeraar
zijn in ons segment. Een bedrijf dat op alle vlakken excellent opereert zodat
we duurzaam continuïteit kunnen bieden aan ondernemers. Samen risico’s
beheersbaar maken is niet voor niets onze slogan dit seizoen.
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Wat betekent COVID-19 voor HDI Global? Kan schade door een
pandemie worden verzekerd?
Vooralsnog valt de impact mee, maar ik maak me wel een beetje zorgen over
2021/2022. In de fase van de na-verrekeningen moet het natuurlijk niet zo zijn dat
we een enorme verlate tegenslag hebben. Ik volg op de voet hoe het gaat met
de economie. Wij verzekeren bedrijvigheid, dus als dingen op de plank belanden
vanwege de economische onzekerheid dan zal dat ook ons raken.
Het risico van het verzekeren van een pandemie is voor een individuele
verzekeraar te groot. Als verzekeraars samenwerken en een pool gaan oprichten
zou dit een oplossing kunnen zijn. In de praktijk zien we echter dat dit nog niet zo
eenvoudig te realiseren is.
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We lazen over jullie rol bij het beheersen van nieuwe risico’s:
alternatieve brandstoffen, zonne-energie, recycling etc. In
hoeverre wordt dat een focus punt van HDI Global? Kunnen jullie
deze risico’s verzekeren?
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Er is zoveel meer mogelijk als wij als verzekeraar van A tot Z betrokken worden
bij bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Met HDI Risk Consulting
beschikken wij in-house over de juiste expertise om vroegtijdig te helpen risico’s
beheersbaar te maken. Als je gewoon over preventie en condities kan spreken
vanaf het begin, dan is het risico vaak wel verzekerbaar tegen de juiste tarieven
en voorwaarden. Nu wordt de verzekeraar vaak helemaal aan het einde betrokken
en is het gemiddelde risico gewoon te groot, maar als men ons eerder aanhaakt,
dan is er meer mogelijk. Certificering door de overheid voor de aanbreng van
zonnepanelen zou overigens ook helpen.
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Hoe gaan we onverzekerbaarheid van branches oplossen? Hoe
gaan we dit tegen?
We hebben wel wat bottle necks te pakken bij bijvoorbeeld de energietransitie,
batterij-opslag, verduurzaming en recycling. Daarvoor moeten we echt onze
krachten bundelen. Iedereen aarzelt hoe we daarmee moeten omgaan. Toch, als
we dit onderwerp serieus nemen, dan moeten we er collectief iets aan kunnen
doen. Op dit moment spelen verzekeringen daar een beperkende rol, terwijl ik
vind dat we daar met elkaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.
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Welke innovatie kent HDI Global? Welke nieuwe ontwikkelingen
wil je kwijt aan onze klanten?
Underwriting is een ambacht gebaseerd op kennis en netwerken. Nu kunnen
we de combinatie maken met data, dat zorgt voor modellen, voorspellingen en
inzichten om op te sturen. We leggen nu alle vormen van data vast en we zien de
eerste rapportages verschijnen. Deze trend gaat een rol krijgen in underwritingbeslissingen. Mensenwerk gecombineerd met data. De computer gaat het echt
niet overnemen, maar data gaat ons wel onmisbare inzichten opleveren die het
ook mogelijk maken om slimmer onze capaciteit in te zetten.
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Een andere innovatie is gebaseerd op ‘The Internet of Things’. We doen
bijvoorbeeld testen waarbij enkele warehouses van onze grote klanten van
sensoren worden voorzien die de ruimtes monitoren. Zodra er iets ongewoons
wordt gemeten gaan de bellen af, dan komen controlemodellen op gang. Daar
bevinden we ons dus aan de voorkant van een risico om ergere schades te
voorkomen. Hiervoor werken we samen met start-ups en bouwen we ecosystemen voor meer preventie en data-driven risk management.
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Hoe kijk je naar consolidatie van de markt, ook bij intermediairs?
Waarom is dat goed voor klanten?
Door consolidatie bij verzekeraars zijn er minder risicodragers actief op de
Nederlandse markt. Wij kunnen dan soms mogelijkheden bieden om meer risico
te dragen, maar het levert wel verschraling van aanbod op. Door consolidatie bij
intermediairs ontstaat er mogelijk iets minder variatie in onze portefeuille. Nu is
de verdeling nog goed, maar we moeten niet afhankelijk worden van één grote
partij. Dus dat heeft zeker onze aandacht.
Ik vind het lastig om te bepalen of alle consolidatie toegevoegde waarde heeft
voor de eindklant. Er valt minder te kiezen en dat lijkt me nooit in het belang
van de klant. Een positief punt zou kunnen zijn dat mogelijk de kwaliteit van de
dienstverlening toeneemt en dat grotere partijen beter in staat zijn om klappen
op te vangen waardoor ook meer continuïteit geboden kan worden.
Hoe dan ook is het zaak dat zowel verzekeraars als intermediairs ervoor zorgen
dat we nog beter met elkaar samenwerken in de keten en onze klanten daarbij
betrekken. Of onze markt en onze bediening door klanten als positief wordt
ervaren hebben we uiteindelijk samen in de hand.
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Hoe kijk je naar Meijers in dit verband?
HDI en Meijers hebben een goede zakelijke relatie. Onze profielen passen bij
elkaar en onze meningen sluiten goed op elkaar aan. Ook in de discussie om de
markt gezond te houden. Meijers heeft in een vroeg stadium veel bewustzijn bij
klanten gestimuleerd om voorbereid te zijn. Ik ben ook een beetje fan van Meijers
omdat jullie daar toen heel reëel in stonden. Jullie zagen waar de markt naartoe
zou bewegen. Daardoor konden we samen optrekken en tijdig actie ondernemen.
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