
Zichtbaarheid is dezer dagen een
dingetje, want het hoofdkantoor in het
Drentse Hoogeveen bezoekt hij
noodgedwongen minder frequent dan
hij zou willen. En al heeft van huis uit
werken voor Van Dam dan zijn
voordelen, hij doet het er niet voor.
Binnen de regelgeving is er gelukkig
ook direct contact mogelijk. Van Dam:
“TVM volgt strikt de regels rondom
corona die de overheid stelt en daar
houd ik mij uiteraard ook aan.
Inmiddels bezoeken we onze klanten
met inachtneming van alle
maatregelen en heb ik onlangs met
mijn team een bijeenkomst bij Van der
Valk georganiseerd als idee om elkaar
toch weer even fysiek te ontmoeten.
Dat is goed bevallen en we gaan het zo
dan ook vaker doen.” Het is een van de
zaken die hij graag naar voren brengt:
hoe belastend corona ook mag
uitwerken voor bedrijfsleven en
economie, er doen zich ook wel
degelijk nieuwe kansen voor.

“Je hoeft maar te denken aan de
ondernemers met een verdienmodel
dat precies is toegesneden op deze
tijd van binnen blijven, zoals
maaltijdbezorgers. Of denk aan
industrieën die bijdragen aan meer
fun in huis. Zelf hebben we
bijvoorbeeld een tafeltennistafel
gekocht. Er zijn dus ook sectoren die
floreren in de huidige situatie.”

Uitdagende transitie
Bij TVM, voluit de Transport
Verzekerings Maatschappij, is onlangs
de distributiestrategie aangescherpt
en daarmee wordt het indirecte kanaal
gelijkwaardig neergezet binnen TVM
aan het directe kanaal. Dat is een
grote verandering bij een bedrijf dat
van oudsher gewend is direct in de
transportmarkt, dus als direct writer,
te opereren.

“RISK MANAGERS ZIJN VEEL TE
BESCHEIDEN”

Ruim een half jaar zit Michel van Dam op zijn post van Manager Makelaardij bij
TVM Verzekeringen. Hectischer kon zijn TVM-tijd niet beginnen, want onder het
beperkende regime van gamechanger corona leidt Van Dam zijn medewerkers
door een belangrijke transitie. Niettemin maakte hij zich vrij om te praten over
de vele aspecten van risk management. Inclusief het belang van een grote
mond.
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De strategie van het indirecte kanaal,
waarin met verzekeringsmakelaars als
tussenpersonen wordt samengewerkt,
is door Michel met zijn team
opgesteld. Er zijn diverse initiatieven
in het verandermenu opgenomen.
“Heel belangrijk daarbij is bijvoorbeeld
om te onderzoeken wie onze
tussenpersonen zijn, wat hun strategie
is en om daarop de aansluiting te
zoeken. Een ander element daarvan is
om een duidelijke focus aan te
brengen wat betreft onze
distributiepartners en dus te bekijken
met wie je wel en niet samenwerkt.”
Voor de organisatie begint het proces
nu pas goed, zegt Van Dam. “Want hoe
neem je je mensen mee in deze
verandering tijdens coronatijd? TVM
organiseert
regelmatig meetings via Microsoft
Teams om haar mensen mee te
nemen in deze transitie. Er vindt een
open dialoog plaats en er worden live
enquêtes gehouden, wat een zeer
interactieve wijze van communiceren
is. Het helpt enigszins. Toch heeft
effectief bij elkaar te komen in kleine
groepen met de benen op tafel als
contactmodus mijn sterke voorkeur.
Zo creëer je namelijk draagvlak en kun
je rekenen op een succesvolle
implementatie.”

VUCA-tijdperk
In huis heeft hij dus al genoeg aan zijn
hoofd, toen corona daar uit het niets
nog eens bovenop kwam. Aan de
vraag welke risico’s hij niet had
voorzien bij deze crisis, gaat eigenlijk
nog een andere vooraf. Namelijk:
hadden we überhaupt een dergelijke
crisis aan kunnen zien komen
waardoor we in korte tijd zo in de
problemen konden raken? Die vraag is
een retorische, antwoordt Van Dam.
En los van de onverwachtheid was ook
de snelheid waarmee covid 19
ontwrichtte, verrassend. “Waren we er
niet zo ineens door overvallen, dan
hadden we redelijk kunnen inschatten
welke effecten deze crisis zou hebben
op het gedrag van de overheid en op
de wijze waarop we ons laten
adviseren en sturen. Ook was redelijk
goed te voorspellen welke industrieën
er het meeste last van zouden krijgen.”
Wat het lastiger maakt om
ontwikkelingen te voorzien is dat we in
het VUCA-tijdperk leven. VUCA staat
voor Volatile, Uncertain, Complex and
Ambiguous. "Vooral dat laatste deel
zie je steeds vaker, we hebben daar
met de corona-berichtgeving
nadrukkelijk mee te maken.
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De gezonde
geest is ‘at risk’



Die berichtgeving werpt bijvoorbeeld
de vraag op hoe duidelijk experts
eigenlijk zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat
experts/virologen er verschillende
meningen op nahouden als het gaat
om de omgang met het coronavirus.
Hoe kunnen leiders/managers in het
bedrijfsleven met VUCA omgaan en
tegelijkertijd de rust bewaren naar
hun medewerkers? Dat is momenteel
een uitdagende vraag. Oorspronkelijk
stamt het begrip VUCA overigens uit
het Amerikaanse leger. Inmiddels
wordt deze term bij veel bedrijven in
hun risk management programma
gebruikt.”

Maar naast risico’s bracht corona ook
kansen. Positief is bijvoorbeeld dat we
nu versneld op een andere wijze
werken en meer gebruikmaken van de
huidige technologie, zegt Van Dam.
“Klanten zijn nu bereid om via MS
Teams of Skype een overleg te
hebben, dat was voor de crisis
ondenkbaar. Accountmanagers reden
dan soms voor een gesprek van een
half uur zo’n twee uur in de auto.” 
Door het geïntensiveerde technologie
gebruik en de daarmee
samenhangende spectaculaire
afname van vlieg- en woon-werk
verkeer, werd de lucht in heel korte
tijd veel schoner. Van Dam: “Alhoewel
dit logisch te beredeneren valt, toont
deze crisis tevens aan hoe sterk en
complex zaken met elkaar verweven
zijn. Want we zien bijvoorbeeld dat
ook het openbaar vervoer door de
anderhalve meter regel op zijn gat ligt.
Waardoor een transfer van het OV
naar de auto zou kunnen
plaatsvinden, wat uiteindelijk tóch
weer voor meer verkeer op de weg
zorgt.”

De nieuwe tijdgeest: meer focussen,
minder doen
Dichter bij huis rijst de vraag: hoe
raakte de crisis eigenlijk TVM? “Je ziet
twee effecten: enerzijds zetten
transporteurs meer auto’s stil,
anderzijds hoeven we bij minder
gereden kilometers ook minder
schade uit te keren. Dat is de theorie.
De praktijk wees uit dat het aantal
stilgezette auto’s lager uitviel dan waar
wij rekening mee hielden en dat het
aantal schades inderdaad fors daalde.
Dus per saldo valt het voor ons
gelukkig mee.”
Wat niet meeviel was de vraag of
medewerkers wel zouden kunnen
omschakelen naar de nieuwe manier
van werken. En of ze überhaupt de
thuisomgeving hadden om dat
effectief te kunnen doen. “We keken
ook naar wie onder deze speciale
omstandigheden speciale aandacht
nodig had, want we wilden beslist al
onze mensen erbij houden. Dit risico
kwam dan weliswaar niet geheel
onverwacht, tóch hadden we een
dergelijke impact ervan op voorhand
niet verwacht.”
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Zo bleek corona ook op en rond de
bedrijfsvloer verrassingen te
presenteren. Nog een andere was dat
je zou denken dat je tijd overhoudt
omdat je niet langer naar je werk
hoeft te reizen. “Gewonnen tijd, denk
je in eerste instantie. Maar al heel snel
bleek dat je veel meer belt en
videovergadert dan normaal. Al die
communicatie vond ik af en toe
behoorlijk slopend en het deed me
inzien dat we ervoor moeten waken
onszelf over de kop te werken. Het is
een beetje de nieuwe tijdgeest,
namelijk accepteren dat we veel meer
moeten focussen en veel minder
moeten doen.”  Die les betrekt hij ook
nadrukkelijk op zichzelf, want als
actieve najager van kansen, neemt Van
Dam soms te veel op zijn bordje. “Dat
brengt weer als risico mee dat
anderen me niet kunnen bijbenen en
ik te ver voor de troepen uitloop.”

Verontrustende consumptie en
groeiende ongelijkheid
Buiten corona, deelt Van Dam een
aantal algemene zorgen. Zo noemt hij
het milieuvraagstuk enorm belangrijk.
“Ik ben een liberaal pur sang, maar
geloof niet altijd in volledige
marktwerking. Ik geloof in samenhang
en cohesie. Zo vind ik ons
consumeergedrag best verontrustend.
In de kledingindustrie moet
bijvoorbeeld de helft van alle kleding
door overproductie worden
weggegooid. En dat terwijl
kledingproductie veel grondstoffen
verbruikt, waaronder enorme
hoeveelheden water. Dat heeft
uiteraard ook zijn weerslag op het
klimaat, want we zien nu meer dan
ooit hoe alles in elkaar grijpt. 

Deze crisis toont
aan hoe sterk en
complex zaken met
elkaar verweven
zijn
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Het interessante is echter dat dit nog
niet eens de mensen zijn die er volgens
mij veel moeite mee zouden hebben om
een flink deel van hun vermogen af te
staan. Dus waar hebben we het over?
Maar daar zit nu vooralsnog een
kronkel. Ook als je kijkt naar de VS, waar
belastingen zijn verlaagd om de
economie te stimuleren. Terwijl we niet
de economie moeten stimuleren maar
ons juist moeten richten op welstand
voor iedereen.”

Ook de Nederlandse situatie roept
vragen op. Een heel concrete die Van
Dam op tafel legt: waarom probeert
onze overheid bepaalde industrieën
coûte que coûte overeind te houden?
Natuurlijk vertegenwoordigt KLM een
groot belang. Maar is geldschieten de
goede weg?

Dergelijke verspilling is natuurlijk niet
vol te houden. Het is cruciaal dat we
ons matigen en terugbewegen naar
het oude normaal, zoals de crisis ons
op verschillende punten vraagt om
naar een nieuw normaal te evolueren.
Doen we dat niet, dan staat daar een
heel hoge prijs tegenover. En die
betalen niet wij, die betalen onze
kinderen.”
Een ander risico dat volgens Van Dam
zeer ontwrichtend kan werken, is de
almaar toenemende ongelijkheid in de
wereld. “De welvaartsverdeling is
volledig uit haar verband gerukt.” Ziet
hij een concrete oplossing? “Voor mij
ligt een compleet nieuwe insteek van
ons belastingregime voor de hand. Je
moet echt dáár belasten waar de
omzet zit en de diensten worden
gecreëerd. Het rijmt bijvoorbeeld niet
dat Starbucks vrijwel geen belasting
betaalt omdat ze hier een holding
hebben, maar dat ze tegelijkertijd wél
gebruikmaken van de infrastructuur in
al hun afzetmarkten.”

Niet economie maar welstand
Maar een belastingstelsel dat bij de
rijksten meer geld aftopt zal in die
kringen toch op de nodige weerstand
stuiten? “Ik denk dat dat wel meevalt.
Neem Jeff Bezos van Amazon. Ik
misgun hem niks, maar als je bedenkt
dat hij op papier in één dag zomaar 10
miljard rijker kan worden. Dat is
volkomen buitenproportioneel.
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Een centrale vraag in het coronadebat
is immers of we de crisis niet moeten
gebruiken om de juiste investeringen
te doen. De crisis kan een hefboom
voor verandering zijn. Laten we die
kans liggen, dan is dat onder andere
met het oog op ons milieu een enorm
risico. Daarom
dienen we het subsidiëren van
bepaalde bedrijven en sectoren
kritisch te overdenken. Want we
hebben het gezien met Fokker. Na veel
pijn en moeite en na veel
overheidsgeld is Fokker uiteindelijk
toch ontbonden. Vervolgens zijn
niches vanuit dat bedrijf zelfstandig
verder gegaan en die zijn nog steeds
succesvol. Dus dat roept de vraag op:
hoezo een noodlijdend bedrijf per se
in de lucht houden? Gebleken is
immers dat mensen zeer creatief en
flexibel zijn en prima moeilijke
omstandigheden kunnen ombuigen
naar nieuwe kansen.”

Risk manager mag initiatiefrijker
zijn
Op de vraag welke tip hij meelezende
collega’s zou willen geven, nuanceert
Van Dam zijn positie. Hij heeft zelf
weliswaar nooit als risk manager
gewerkt, wel heeft hij aan de Haagse
Hogeschool risk management
gestudeerd en kan hij bogen
op een schat aan werkervaring in
leidinggevende posities bij grote
dienstverleners. Wat hij om zich heen
zag vormt de brandstof voor zijn tip.
“Risk managers hebben binnen hun
organisatie vaak een te kleine rol. Om
die rol te vergroten helpt het om meer
initiatief te nemen. Nu zie je vaak dat
risk managers veel te bescheiden zijn,
te veel vanuit analyse reageren en te
veel zekerheid zoeken. Terwijl je soms
ook moet durven om zaken uit te
spreken, ergens voor te staan, zonder
dat je eerst tot in detail weet hoe iets
zit. Je mag best een wat grotere mond
hebben en qua risicobeleid proberen
de bedrijfsagenda te bepalen. Wees
uitgesproken in plaats van af te
wachten tot de Raad van Bestuur je
ernaar vraagt of je beleid oplegt. Toon
meer leiderschap.”
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De toekomst is ongewis maar lijkt in
elk geval in het teken te staan van
technologische innovaties. En
veranderingen brengen kansen en
risico’s mee. Welke risico’s verwacht hij
dat zich over 5 tot 10 jaar ontrollen in
het door TVM verzekerde
wegtransport? Volgens Van Dam
schuilen die primair in zelfrijdende
technologie. “Mensen verwachten dat
Tesla met ADAS (Advanced Driver
Assistant Systems) niveau 4 (autopilot)
en 5 (vermoeidheidsherkenning) veel
risico’s kan wegnemen, en in theorie
hebben ze ook gelijk. Alleen in de
praktijk valt dat vaak nog tegen. Daar
moeten we niet te optimistisch over
zijn. Het is zaak dat niet los te laten,
maar scherp te blijven monitoren of
technologie inderdaad afdoende alle
menselijke taken uit handen neemt.” 

De mens blijft een belangrijke factor in
transport, benadrukt Van Dam. Nu,
maar ook over 20 jaar zullen
chauffeurs nog nodig zijn, alleen op
een andere manier. Technologie zal
daarbij faciliterend zijn. “Ik verwacht
dat technologie het leven van
chauffeurs gaat veraangenamen. Die
kunnen straks wellicht zelfs
oefeningen doen om gezond te blijven
terwíjl ze rijden.”
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Mentale gezondheid 
is een risico
dat om aandacht
vraagt, alleen al 
omdat het 
grote maatschappelijke
impact heeft



De geest: een onbekend maar
relevant risico
De gezonde geest is ‘at risk’, besluit
Van Dam als hij nadenkt over een
onbekend risico. Want de technologie
die het leven versnelt en
overspannenheid lijkt te stimuleren
mag alomtegenwoordig zijn, we zien
haar onvoldoende. “Juist omdát we
allemaal digitaal verbonden zijn, dreigt
dat risico aan onze waarneming te
ontsnappen. Toch is het een serieus
gevaar. Alles gaat sneller en loopt
bovendien door elkaar. Ik zie het
bijvoorbeeld aan hoe mijn eigen
kinderen studeren. 

Het ene moment kijken ze een filmpje
op hun I-pad, het volgende zitten ze
met een lesboek op schoot. Dat
schakelen kost veel energie, daar
moeten hersenen heel
flexibel voor zijn. Ik vraag me dan ook
af hoe lang onze jeugd dat nog gaat
volhouden. Misschien is het mijn
inmiddels 57 jaar oude geest die
inkleurt hoe ik hiernaar kijk en zeer
waarschijnlijk evolueert de mens
gewoon mee met die nieuwe
technologie. Tóch wil ik ervoor pleiten
om hier alert op te blijven. Want
mentale gezondheid is een risico dat
om aandacht vraagt, alleen al omdat
het grote maatschappelijke impact
heeft.”

Tekst: Baart Koster
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Estafettevraag van Antony de Beijer (Obvion Hypotheken) aan Michel van
Dam:

Vanuit de Greenfield gedachte: als je het risicomanagement vandaag weer
vanaf 0 zou inrichten, wat zou je dan anders doen en waarom? Borduur je op
het bestaande voort of kijk je ook naar ontwikkelingen richting de toekomst
en ga je zaken aanpassen?
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Ieder moment in tijd vraagt om een nieuwe kijk of aanpak. Anderzijds
wil je geen spring in het veld zijn, maar juist een constante in de huidige
VUCA wereld. Mijn motto is: “Koester het oude, omarm het nieuwe”.
Dat betekent dat je wat goed is en wat goed gaat behoudt.
Tegelijkertijd verandert de wereld in snel tempo en moet je als
organisatie snel op ontwikkelingen inspelen. Zoals Darwin stelt:
“Niet de sterksten overleven, maar degenen die zich het beste
aanpassen aan de huidige werkelijkheid”. Mijn advies aan iedere
organisatie zou zijn: “Benoem een Risk manager in de top van je bedrijf
met leiderschapskwaliteiten en met voldoende stemrecht, stel een
risicomanagementteam samen met pessimisten en opportunisten en
zorg voor aansluiting met belangrijke stakeholders, zoals business
intelligence, marketing, sales et cetera. Want bijvoorbeeld je eigen
mensen in het veld kunnen heel goed aangeven welke commerciële
kansen en risico’s er zijn. Die info kan voor een goede gebalanceerde
besluitvorming zorgen. Laat dus de Business Unit Risk management de
constante zijn.
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