
05 september 2013, pag. 10

Assurantiebedrijf FGD redt banen
Deel personeel Friesland Bank Assurantiën kiest eigen weg
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Assuran

Het gaat om een nieuw initiatief,
waarbij zelfstandige assurantietus-
senpersonen zich kunnen aanslui-
ten. Zo hopen de initiatiefnemers
een groot netwerk in de drie noorde-
lijke provincies te kunnen vormen.
,,Wij weten dat klanten advies hoog
waarderen. Daarin maken wij het
onderscheid’’, zegt Henk Hoekstra,
die samen met Sjouke Stoker, Gerrit
Boorsma en Wilco de Boer het plan
sinds dit voorjaar heeft uitgewerkt.

Zeventien medewerkers van Fries-
land Bank Assurantiën (FBA) hebben
met FGD hun eigen nieuwe werkge-
legenheid gerealiseerd. Het moment
is bijzonder, want net nu zit de voor-
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LEEUWARDEN – Personeel van
Friesland Bank Assurantiën heeft
de handen ineen geslagen voor een
nieuw verzekeringsbedrijf dat ac-
tief is in het Noorden: FGD.

malige verzekeringsdochter van
Friesland Bank in een grote reorga-
nisatie. Vlak voor de zomervakantie
is deze afgekondigd, waarbij het
grootste deel van de 105 banen bij
FBA zijn vervallen. Een groot deel
van het werk verschuift naar de Ach-
mea-verzekeraars en de vijftigdui-
zend klanten gaan naar Rabobank.

Het bijzondere is dat FGD een
draaischijf wil zijn voor een schare
verzekeringsbemiddelaars in het
Noorden. Bij hen ligt de kracht in het
advieswerk aan de klanten. ,,Het tra-
ditionele klantencontact is hier be-
langrijk’’, zegt Wilco de Boer. Het
voordeel is dat de afhandeling cen-
traal wordt gedaan. ,,En ook als zelf-
standig adviseur kun je ergens op te-
rugvallen. Je bent niet eenzaam.’’

Bovendien is FGD assuradeur. Als
zogeheten volmachtbedrijf kan FGD
in de toekomst zelf verzekeren en
schades afwikkelen, een onderdeel
dat ook voor FBA belangrijk was. Al-

antiebedri
gemeen wordt dit als een lucratief
onderdeel gezien in de verzekerings-
sector. Sjouke Stoker is hierin de cen-
trale spil. FGD heeft hiervoor con-
tracten gesloten met de verzekeraars
Arag, Bovemij en Amlin.

Hoekstra, Stoker, Boorsma en De
Boer zagen al snel in er voor het oor-
spronkelijke model Friesland Bank
Assurantiën geen plaats zou zijn bin-
nen de Rabobank-organisatie. Het
moedigde ze aan bij de ontwikkeling
van hun alternatief. Per 1 oktober is
FGD actief in een kantoorpand vlak-
bij Crystallic in Leeuwarden.

Het is het resultaat van een half
jaar hard werken. Grote stapels pa-
pier moesten in juni naar de Autori-
teit Financiële Markten om te wor-
den getoetst. Het ondernemings-
plan werd deze zomer door verschil-
lende partijen tegen het licht
gehouden en pas in augustus ging
definitief het sein op groen. Eigenlijk
hadden ze een dubbelleven, want
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hun werk bij Friesland Bank Assu-
rantiën ging gewoon door. Pas eind
juli en vorige week hebben de zeven-
tien betrokken werknemers hun
ontslag ingediend. In goed overleg is
besloten dat ze de komende maan-
den zijn vrijgesteld van werk.

Het plotseling vertrek van een
deel van het personeel van Friesland
Bank Assurantien is een gevoelige
slag. Uit de kern is bijvoorbeeld per
direct de helft van de medewerkers

weg die de klantrelaties onderhou-
den. Vanochtend is er in Postplaza in
Leeuwarden spoedoverleg tussen
Rabobank, Achmea en personeel
over de situatie.

Hoekstra, Stoker en Boorsma zijn
elk voor een kwart aandeelhouder
van FGD. ,,We gaan ervoor’’, zeggen
ze strijdvaardig en moedig. Het vier-
de kwart komt van de stichting FB
Oranjewoud. ,,Daar zijn we erg blij
mee, het geeft vertrouwen en het be-
vestigt onze onafhankelijke positie.
Verzekeraars hadden ook mee willen
doen, maar dat vonden wij vanwege
die onafhankelijkheid niet zo’n goed
idee’’, beklemtoont Boorsma.

Opvallend is dat FB Oranjewoud in
oorsprong eigenaar was van Fries-
land Bank. De stichting beheert het
vermogen dat rest na de overname
van Friesland Bank door Rabobank
op 2 april 2012. De stichting partici-
peert ook in NDC Mediagroep, uitge-
ver van de Leeuwarder Courant.
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