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Vijf vragen

‘Een grote groep mist de 
menselijke maat’

Investering laatste 
moment rond

Het is de nieuwe zorgver-
zekeraar Anno12 gelukt 
om via crowdfunding vol-
doende kapitaal bijeen te 
krijgen om een vergun-
ning bij DNB aan te vra-
gen. De initiatiefnemers 
hadden zichzelf tot 5 juni, 
klokslag middernacht, als 
uiterste deadline gegeven 
om investeerders te vin-
den voor het aandelenka-
pitaal van € 500.000. 

Door Alex Klein

Om elf uur ‘s avonds was al 
meer dan 90% van de aande-
len verkocht, maar het bleef 
tot het allerlaatste moment 
spannend. Even na midder-
nacht twitterde initiatiefne-
mer Rob Adolfsen het verlos-
sende bericht: “Heb beloofd 

sico willen delen en samen 
de besluiten nemen in het 
afdekken van dit risico. Hoe 
dit in de praktijk werkt licht-
te Rob Adolfsen, voormalig 
voorzitter van de raad van 
bestuur van zorgverzekeraar 
Agis, eerder al toe in 
AMplus: “We gaan niet wer-
ken met een ledenraad. Mo-
derne (ICT-)technieken stel-
len ons in staat om elk lid 
van de onderneming een 
stem te geven.” 
Aandacht voor de individue-
le verzekerde; dat is volgens 
Adolfsen waar een groeiende 
groep consumenten behoef-
te aan heeft. “In een markt 
waar onvrede heerst, is er al-
tijd ruimte voor een nieuw-
komer. De vier grote zorgver-
zekeraars, die 90% van de 
markt domineren, lijken alle-
maal sterk op elkaar. Er is 
een groep consumenten die 
de menselijke maat mist bij 
de grote zorgverzekeraars.”

beschikken is € 2,3 mln. Daar-
naast moeten de aanloopkos-
ten ter grootte van  € 0,9 mln 
afgedekt zijn. De initiatiefne-
mers zelf nemen hiervan in 
totaal € 1,0 mln voor hun re-
kening. Een investeringspar-
tij is bereid gevonden om 
eveneens € 1,0 mln in de nieu-
we zorgverzekeraar te steken. 
Het ontbrekende kapitaal 

wordt door Anno12 via crowd-
funding bij elkaar gesprok-
keld, deels via aandelen en 
deels via ledencertificaten.

Terug naar oorsprong
Anno12  zegt terug te willen 
gaan naar de oorsprong van 
verzekeren;  een groep men-
sen die gezamenlijk een ri-

dat ik mensen met lef in 
crowdfunding Anno12 niet 
laat zakken. Ontbrekende be-
drag zet ik nu zelf in.” Een in-
vestering van € 20.000.
De nieuwe zorgverzekeraar is 
een initiatief van Rob Adolf-
sen, Michiel Alkemade en 
Petwin Verkerk. De maat-
schappij heeft een coöperatie-
ve grondslag. De leden zijn ei-

genaar van de onderneming. 
Anno12 zag op nieuwjaarsdag 
2012 het levenslicht. Vanaf 
dat moment proberen de ini-
tiatiefnemers het vereiste ga-
rantiekapitaal bijeen te krij-
gen om een vergunning bij 
DNB aan te vragen. 
Het vereiste kapitaal waarover 
Anno12 uiteindelijk dient te 

Anno12 vraagt vergunning aan bij DNB
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Vijf vragen

Aan:  Anne Polak (37) 
Functie: Verzuimspecialist en
 arbeidsdeskundige
Bedrijf:  ENgage Werkgeversadvies
Focus:   Training/advies sociale en   
  private inkomenszekerheid
Medewerkers: 6
Plaats:  Apeldoorn

1 Je adviseert werkgevers 
over (sociale) inkomensze-

kerheid. Hoe ben je daar zo in te-
rechtgekomen? 
Ruim elf jaar adviseerde ik particulieren 
op financieel gebied, toen ik de kans 
kreeg me te richten op de bedrijfsadvise-
ring in verzuim- en WIA-verzekerings-
producten. Geïnspireerd door een oplei-
ding verzuimmanagement besloot ik in 
2008 de wereld van verzuimbegeleiding 
in te stappen bij een landelijk re-in-
tegratiebureau. Sinds een kleine drie jaar 
heb  ik mijn huidige functie. Ik heb het 
voorrecht te mogen kijken naar vastgelo-
pen situaties en mijn oplossingen te ver-
talen naar een concreet stappenplan voor 
onze relatie. Hierbij komt mijn verzeke-
ringskennis zeer goed van pas. Daar-
naast geef ik trainingen aan de professi-
onals die in dit werkveld actief zijn.

2 Wat heb je liever bij een trai-
ning: een groep met alleen 

mannen, alleen vrouwen of een 
combinatie?
Een combinatie, want dat brengt dyna-
miek in de interactie. Héél zwart-wit ge-
zegd (want je kunt geen persoon in een 
hokje vangen): mannen ervaar ik als 
rechtlijniger dan vrouwen waardoor ze 
sneller tot de kern komen. Vrouwen on-
derzoeken meer alle mogelijkheden en 
zijn daardoor creatiever. 

3 Vrouwen zijn betere adviseurs 
dan mannen: feit of fabel?

Fabel. Even gericht op onze branche: ba-
lans is het sleutelwoord wat mij betreft. 
Mannen en vrouwen, maar  meer in zijn 
algemeenheid mensen, kunnen altijd 
van elkaar leren. In mijn beleving moet 
een adviseur up-to-date en scherp willen 
blijven, op gebied van kennis van de stof 
maar zeker ook op het gebied van zich-
zelf . Wat helpt dan beter dan (zelf)reflec-
tie? Het doel hiervan? Je bewust worden 
van blinde vlekken, die we overigens al-
lemaal hebben. En ja…sommige blinde 
vlekken bij mannen worden sneller ge-
zien door vrouwen…én omgekeerd!

4 Moeten er meer vrouwen in 
de branche komen?

Ik ben niet op de hoogte van de cijfers in  

mijn branche. Als ik de werkomgevin-
gen na ga waar ik gewerkt heb, is mijn 
beeld dat er een redelijke balans is tus-
sen mannen en vrouwen. Alhoewel je als 
je ENgage Werkgeversadvies belt, je toch 
echt hele grote kans maakt om een 
vrouw aan de lijn te krijgen! 

5 Zie je een rol voor vrouwen 
om het vertrouwen in de 

branche terug te brengen? 
Nee, niet speciaal. Vertrouwen creëer je 
volgens mij door vooraf duidelijk te zijn 
over de verwachtingen die de ander van 
jou mag hebben én die hij níet mag heb-
ben. Door vooraf helderheid te geven 
over inhoud, termijnen, kosten én onze-
kerheden. Door verwachtingen vooraf te 
checken. Hierin is een rol weggelegd 
voor zowel vrouwen als mannen. Zij 
kunnen dit allebei. 

Ga naar een con-
gres of evene-
ment in de bran-
che en het 
aantal vrouwen 
is op één hand 
te tellen. Hoog 
tijd dus om de 
vrouwen uit de 
branche eens in 
de schijnwerpers 
te zetten. Vijf 
vragen aan een 
verzekerings-
vrouw.




