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Interview

TVM

“Bij starters peilen we vooral naar communicatieve vaardigheden en de wil om te werken.”

T
ransportverzekeringen komen 

nauwelijks of niet aan bod in het 

verzekeringsonderwijs. Ervaart 

een maatschappij die zich op die activi-

teit focust, en dan nog ’s in het bijzon-

der op het vervoer over de weg en aan-

verwante dekkingen, dit als een gemis? 

En hoe slaagt ze er desondanks in haar 

vacatures ingevuld te krijgen? Marie 

Durnez bleek meteen bereid tot tekst en 

uitleg. Als HR-verantwoordelijke bij TVM 

Belgium leidt ze de werving en selectie 

van nieuwe medewerkers in goede ba-

nen.

Hoe verloopt de zoektocht naar 

nieuw talent vandaag? Makkelijker 

of moeilijker dan vroeger?

Marie Durnez: “Dat hangt voorname-

lijk af van de vacante betrekking. Voor 

kaderfuncties en dossierbeheerders met 

ervaring hebben onze directie en mana-

gers door hun uitgebreide netwerk in de 

sector een goed zicht op potentiële kan-

didaten. Voor andere jobs komt het erop 

aan de vacature zo gericht mogelijk be-

kend te maken. Uit ervaring weten we 

immers dat een advertentie op sommige 

sites die ik liever niet bij naam noem, 

soms tot 80 procent onbruikbare reac-

ties oplevert. Een van de manieren waar-

van we in de toekomst meer gebruik wil-

len maken, is inzetten op het contact 

met scholen. Bijvoorbeeld door in stage-

plaatsen te voorzien. Dat vormt welis-

waar een extra belasting voor onze me-

dewerkers die dan als stagebegeleider 

fungeren. Maar dat kan worden opge-

lost door hun gebruikelijke taken tijdelijk 

aan collega’s toe te wijzen. Zo’n initia-

tief komt ook onze naambekendheid ten 

goede. Mede om die reden hebben we 

ons ertoe geëngageerd Fastrada te 

sponsoren, een schoolproject waarbij de 

studenten milieuvriendelijke voertuigen 

bouwen om ermee deel te nemen aan 

nationale en internationale wedstrij-

den.”

Geef je de voorkeur aan nieuwe me-

dewerkers met ervaring, of zijn 

starters ook welkom?

Marie Durnez: “De voorbije jaren heb-

ben we bewust geopteerd voor ervaren, 

onmiddellijk inzetbare medewerkers om 

onze forse groei snel te kunnen opvan-

gen en tegelijk onze concurrentiële troe-

ven volop te kunnen blijven uitspelen. 

Die functies zijn ondertussen ingevuld. 

Daardoor kunnen en willen we ons van-

af nu meer focussen op de toekomst: 

schoolverlaters die we mondjesmaat 

wegwijs maken in onze voorwaarden en 

procedures, om hen daarna ook de con-

tacten met onze makelaars en experts te 

laten verzorgen.”

Hoe waarderen jullie het niveau van 

starters? Merk je verschillen naar-

gelang ze een graduaat-, bachelor- 

of masteropleiding achter de rug 

hebben?

Marie Durnez: “Ze hebben een andere 

ingesteldheid, maar ook andere kwali-

teiten en competenties naargelang de 

opleiding die ze hebben gevolgd. Dat is 

geen waardeoordeel maar een vaststel-

ling. Ik focus me bij een sollicitatiege-

sprek niet alleen op het diploma. Ie-

mands persoonlijkheid is minstens 

evenzeer van tel. Want klantencontact 

veronderstelt oplossingsgericht kunnen 

werken. Over het algemeen zijn gegra-

dueerden en bachelors praktischer inge-

steld dan iemand met een masterdiplo-

ma, terwijl deze laatste beter de zaken 

vanuit een breder perspectief bekijkt. In 

beginsel leren nieuwe medewerkers bij 

TVM eerst de producten kennen vooral-

eer ze daadwerkelijk met het beheer er-

van beginnen. Dat gaat ook op voor 

commerciële functies: wie eerst in pro-

ductie gewerkt heeft, weet welke infor-

matie de betrokken collega’s nodig heb-

ben om een polis te kunnen opstellen. 

Anderzijds is het ook belangrijk dat onze 

commercieel verantwoordelijken op de 

hoogte zijn van schadegevallen en hoe 
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ze geregeld worden. Dit om te vermij-

den dat ze misschien, ongewild, bepaal-

de informatie vergeten op te vragen of 

een clausule over het hoofd zien. Want 

zowel het een als het ander kan verstrek-

kende gevolgen hebben voor de klant, 

en dat willen we absoluut vermijden.”

Op welke vlakken zou de bagage 

van de starters beter kunnen?

Marie Durnez: “De verzekeringstech-

niek van onze specifi eke branche komt 

nauwelijks of niet aan bod in het onder-

wijs, en moet dus hier on the job aange-

leerd worden. Tijdens sollicitatiegesprek-

ken met starters peilen we vooral naar 

hun communicatieve vaardigheden en 

hun wil om te werken. Onze medewer-

kers moeten zich eveneens goed kunnen 

uitdrukken in het Frans. Daar merken we 

toch wel een achteruitgang. Daarom 

hebben we de voorbije jaren sterk geïn-

vesteerd in het opkrikken van de kennis 

van onze tweede landstaal. Via onze af-

deling International Desk hebben we 

ook klanten in Oost-Europa. Met hen 

verlopen de contacten doorgaans in het 

Engels. Nu en dan krijgen we een scha-

deaangifte die is opgesteld in het Pools, 

Slovaaks of Roemeens, omdat het aantal 

vrachtwagenchauffeurs van die origine 

toeneemt. In dat geval schakelen we 

onze partner-makelaar in om ons een 

Nederlandstalige versie van de aangifte 

te bezorgen.”

Waaruit bestaat de vorming concreet?

Marie Durnez: “Zoals ik al aangaf, 

voorzien we in interne opleiding op de 

verschillende afdelingen. Het is uiteraard 

niet de bedoeling dat starters daarbij de 

hele materie ten gronde onder de knie 

krijgen. Maar zo doen ze alvast een ge-

degen eerste indruk op van de activitei-

ten van TVM. Wat voor een ervaren 

kracht evident is, is dat niet voor een 

starter. Daarom hebben we het plan op-

gevat onze activiteiten uit te schrijven in 

een onthaalbrochure. Een ‘TVM-bijbel’ 

als het ware, waarbij het niet de bedoe-

ling is nieuwe medewerkers strakke 

richtlijnen op te leggen. We zien er inte-

gendeel een middel in om hen, in ver-

staanbare taal, het werkveld van TVM 

toe te lichten. Daarnaast is het be-

langrijk dat ons personeel op de 

hoogte blijft van wat leeft binnen 

onze snel veranderende organi-

satie. Bijgevolg besteden we ook 

veel aandacht aan ons intranet, 

om iedereen naar behoren te in-

formeren. Verder trekt elke af-

deling er jaarlijks twee dagen 

met z’n allen op uit, om in een 

onbevangen sfeer de onderlin-

ge contacten van alle collega’s 

te bevorderen en te bestendi-

gen. Ook dat is vorming.”

Zijn starters ook blijvers?

Marie Durnez: “Eind vorig 

jaar hebben we een perso-

neelstevredenheidsonderzoek 

gehouden, en we scoorden beter dan de 

Belgische benchmark. Onze medewer-

kers zijn trots op TVM, staan achter onze 

ondernemingsdoelstellingen en streven 

naar klantgericht werken. Op het vlak 

van doorgroeimogelijkheden scoren we 

minder goed. Dat is logisch: TVM is 

een kleinere maatschappij, met weinig 

hiërarchische niveaus. Iemand die tij-

dens het sollicitatiegesprek zeer ambiti-

eus blijkt te zijn, is bijgevolg niet per se 

de meest geschikte kandidaat. 

Toch is het personeelsverloop zeer ge-

ring. Want wie het goed doet, krijgt alle 

gelegenheid om zich horizontaal te ver-

ruimen. Een functietitel zegt ten andere 

niet alles: je kunt ook genoegdoening 

puren uit het feit dat je specialist bent in 

deze of gene materie. Dat stimuleren we 

dan ook ten volle.”

Welke middelen zet je in om nieuwe 

medewerkers te vinden?

Marie Durnez: “We plaatsen geen per-

soneelsadvertenties in kranten of maga-

zines. Wie niet actief op zoek is naar 

ander werk, leest ze niet en bereiken we 

er dus niet mee. Evenmin plaatsen we 

een advertentie op verscheidene vacatu-

resites. Dat is weggegooid geld. Want 

wie van job wil veranderen, raadpleegt 

ze toch allemaal. Vandaag spreken we 

ook minder dan vroeger een selectie- of 

een uitzendkantoor aan. We halen be-

tere resultaten met kandidaten die we 

via ons eigen netwerk vinden of die door 

ons personeel worden aangebracht. Om 

die reden plaatsen we onze vacatures 

ook op de LinkedIn-pagina van TVM en 

vragen we onze medewerkers ze te de-

len op hun persoonlijke pagina, zodat 

hun contacten eveneens weet krijgen 

van de vacante betrekking.”

Jan De Raeymaecker

“Onze activiteiten zullen in een 
onthaalbrochure toegelicht worden

”


