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10-jarig apc holland blijft geloven in kracht persoonlijk contact en intermediair: 

“Als je de ‘tegenbeweging’ ziet die 
nu gaande is, durf ik te stellen dat 

ik gelijk heb gekregen”
“Bij de start van apc holland,  in een tijd waar consolidatie, schaalvergroting en een verminderde interesse bij verzekeraars in het 
volmachtkanaal de trends waren, zag ik juist kansen in een ‘tegenbeweging’: de hang van adviseurs naar wat meer kleinschaligheid 
en tijd en persoonlijke aandacht voor de klant. Tien jaar na data durf ik dan ook te stellen dat ik op dat punt gelijk heb gekregen.  
Bovendien zien wij de schreeuw om maatwerk en flexibiliteit alleen maar groter worden.” Die woorden komen uit de mond van 
directeur Paul Röthengatter. In een interview in het geheel naar de eisen van deze tijd ingerichte kantoor ‘op Scheveningen’ blikt hij 
tevreden terug op de ontwikkeling van ‘zijn’ assuradeurenbedrijf in de afgelopen tien jaar.  

In september bestond apc holland op de kop af 10 jaar, dat hij samen 
met collega Winston van Ee startte in 2012. Het jubileum werd enkele 
honderden meters van het kantoorpand, vlak bij de Haven, op gepaste 
wijze gevierd in strandrestaurant De Waterreus door directeur/oprichter 
Paul Röthengatter en zijn inmiddels 18 medewerkers samen met een 
groot deel van de in totaal 380 intermediairbedrijven en zes risicodra-
gers waarmee het samenwerkt. Een geanimeerde, maar minstens even 
leerzame als sportieve bijeenkomst die geheel in de stijl en DNA van het 
kantoor vooral in het teken stond van de onderlinge persoonlijke band 
en relatie. “Wij geloven heilig in de kracht van persoonlijk contact. Men-
sen maken nu eenmaal het verschil. En voor ons is dat het intermediair”, 
aldus de apc-directeur, wiens bedrijf dan ook als slogan hanteert ‘waar 
verzekeren draait om mensen’.                                                  

TEGEN DE STROOM IN
Röthengatter is sinds medio 2003 werkzaam in de verzekeringsbran-
che. Zijn eerste schreden zette hij bij West Holland Insurance, waar hij 
gedurende 1,5 jaar werkzaam was als Accountmanager. Daarna stapte 
hij over naar Driessen Assuradeuren, waar hij in 7,5 jaar een prominente 
bijdrage leverde aan de explosieve groei van de volmachtportefeuille. 
Hij werd zelfs mede-aandeelhouder maar wilde meer met het bedrijf en 
had daar toen al duidelijke ideeën over. Met Driessen kwam hij er niet 
uit en koos hij uiteindelijk voor het zelfstandig ondernemerschap. In 
september 2012 was apc holland een feit.                    

Wat wilde je hiermee? Paul: “Ik wist precies wat ik wilde, al stond dat 
haaks op wat toen mainstream was. Het was de tijd van de opkomst van 
bancassurance, van schaalvergroting en consolidatie, van verzekeraars 
die vanwege de tegenvallende resultaten het aantal volmachten sterk 
wilden reduceren en van signalen over de naderende afschaffing van 
provisies. Kortom, een tijd waarin het vertrouwen van ‘dé markt’ in een 
goede toekomt voor het intermediair sterk tanende was. In de ogen 
van velen had het intermediair geen toekomst meer, was het zelfs al ten 
dode opgeschreven.”

Zo niet bij Paul en zijn collega van het eerste uur. “Wij geloven juist in de 
kracht van het kleinschalige intermediair, in zijn flexibiliteit en onder-

nemerschap en vooral in het persoonlijke contact met de klant. Dit in 
tegenstelling tot in veel directiekamers van verzekeraars en de grotere 
assurantieorganisaties waar niet meer naar de klant wordt gekeken - die 
is een nummer geworden - maar vooral naar excel-bestanden. Ik denk 
nu dan ook te kunnen stellen dat ik destijds met mijn aanpak van apc 
holland gelijk heb gekregen. Er is tot mijn grote vreugde marktbreed in 
de intermediairmarkt een ‘tegenbeweging’ ontstaan van vooral klein-
schalig opererende tussenpersonen die de klant weer centraal stellen. 
De Adfiz-cijfers onderstrepen die trend. Het aantal assurantiekantoren 
dat er jaarlijks mee ophoudt wordt zo goed als gecompenseerd door de 
komst van vele nieuwe, startende kantoren. Een heuglijke ontwikkeling.”

TROTS EN VOLDOENING
Hoe kijk je terug? Paul hoeft geen seconde na te denken over zijn 
antwoord “Met trots en voldoening. We hebben met apc holland in tien 
jaar tijd toch een plaats verworven binnen de verzekeringsbranche. 
Door tussenpersonen te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met 
passende productlossingen en servicediensten die ze elders niet of niet 
van hetzelfde niveau kunnen vinden.”

Paul Röthengatter: “In de samenwerking met verzekeraars is de menselijke kant eruit 
geraakt. Het gaat bij zowel verzekeraars als de grotere intermediairconglomeraties die 
zijn ontstaan al lang niet meer om de klant, want die is een nummer geworden.”
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Hij vervolgt: ”Zoals ik ook tijdens onze jubileumbijeenkomst heb aan-
gegeven is ondernemen een balans tussen durven, creëren, doorzet-
ten en bijsturen. Toen we 10 jaar geleden begonnen was apc holland 
een heel ander bedrijf dan nu. De ‘speedboot’ van toen is een flink 
‘cruiseschip’ geworden, maar wel een die nog steeds met forse kracht 
vooruit vaart. We zijn uitgegroeid tot een middelgrote assuradeur, wat 
inmiddels een soort geuzennaam is geworden, met een prachtig team 
en honderden aangesloten adviseurs. Met elkaar helpen we duizenden 
klanten en daar zijn we ontzettend trots op. Wat echter nooit is veran-
derd, is onze visie dat het intermediair het verschil maakt. Van de eerste 
adviseurs die het vertrouwen in ons hadden, tot de vele waar we nu 
mee samenwerken. Wij hebben altijd de focus op de relatie met onze 
aangesloten adviseurs. We zijn dankbaar dat hun vertrouwen ons heeft 
gemaakt tot wat we nu zijn.”

NIET ALLES WAS HOSANNA
De initiatiefnemer van apc holland is eerlijk genoeg om toe te geven 
dat in de afgelopen tien jaar niet alles hosanna was. “In de periode april 
2021-april 2022 hebben we veel van het intermediair en ons team ge-
vraagd. Door de groeiende vraag naar maatwerk en de beperkingen in 
QuoteMac zijn we een eigen offertetool aan het creëren. De conversie 
van onze rubriekpolissen naar pakketpolissen heeft plaats gevonden en 
we zijn nieuwe volmachten aangegaan. Deze veranderingen hebben 
extra druk op onze organisatie gelegd, waardoor we in die periode 
niet dat serviceniveau hebben kunnen bieden die de met ons samen-
werkende assurantiekantoren van ons mogen verwachten. Inmiddels 
zijn we weer volop up and running. Ondernemen gaat echter nooit in 
een rechte lijn en soms moet je een stap terug doen om twee stappen 
vooruit te kunnen zetten. Dat gaan we de komende tijd doen, samen 
met het intermediair.”

KENNIS VAN ZAKEN
Gevraagd naar de kracht van apc holland noemt Paul in de eerste plaats 
de volop aanwezige kennis van zaken binnen het bedrijf. “Hierdoor kun-
nen we voor onze klanten van de met ons samenwerkende assurantie-
kantoren passende productoplossingen er servicediensten bieden. Ook 
bij ons maken de mensen het verschil.” Hij vervolgt: “Van ons zal een 
assurantiekantoor ook nooit als antwoord krijgen bij een afwijzing dat 
‘het niet past in ons acceptatiebeleid’. Natuurlijk lukt het ons ook niet 
om voor elk risico een adequate verzekeringsdekking te vinden, maar 
als dat zo is leggen we de klant uitgebreid uit waarom we daarin niet 
zijn geslaagd en verwijzen wij zo mogelijk de betreffende klant door 
naar een andere aanbieder die wellicht voor een oplossing kan zorgen.”

Paul zegt zich terdege te beseffen dat zijn verhaal mogelijk kan worden 
gezien als ‘te mooi om waar te zijn’, maar tegen de intermediairbe-
drijven die twijfelen wil hij zeggen: ‘probeer ons gerust eens uit met 
een of enkele posten en maak dan je keuze’. Het zegt toch wel iets dat 
wanneer een assurantiekantoor eenmaal met ons samenwerkt, dat 
doorgaans blijft doen. En welke verzekeraar wordt door een assurantie-
kantoor blij opgebeld om door te geven wanneer een complexe post 
er bij een klant alsnog is doorgekomen. Wij maken dat geregeld mee.”

DE MENSELIJKE KANT
Waar loopt in jouw ogen het intermediair vandaag de dag zoal tegen 
aan? Paul: “In de samenwerking met verzekeraars is de menselijke kant 

eruit geraakt. Het gaat bij zowel verzekeraars als de grotere interme-
diairconglomeraties die zijn ontstaan al lang niet meer om de klant, 
want die is een nummer geworden. In de directiekamers en manage-
mentvergaderingen van die bedrijven wordt al lang niet meer over de 
klant gepraat, maar kijkt men nog uitsluitend naar de uitkomsten van 
de excel-bestanden. Onder het mom van efficiency worden klanten en 
risico’s in hokjes geplaatst en worden nog louter standaardproducten 
aangeboden. Standaardisatie is dé doodsteek voor maatwerk.”

Hij zegt het ook een teken aan de wand te vinden dat momenteel 
zoveel accountmanagers bij verzekeraars en de grotere intermediair-
concerns opstappen om vervolgens voor zichzelf als tussenpersoon 
te beginnen. “Zij missen het contact met de klant en het bieden van 
maatwerkoplossingen.”

WANTROUWEN OVER EN WEER 
Gevraagd naar de actuele trends en ontwikkelingen in de zakelijke 
verzekeringsmarkt wijst hij andermaal op de verdergaande consolida-
tietendens en schaalvergroting aan de ene kant en daarnaast op de 
tegenbeweging richting kleinschaliger kantoren waarin de persoonlijke 
band met de basis vormt. “Ik ben zeer blij met die laatste ontwikkeling. 
Wat dat betreft vond ik ook de recente uitspraak van Arie van den Berg 
(Heinenoord) tekenend, die aangaf terug te willen gaan naar meer 
lokale business.”

Als minder plezierige tendens noemt hij de samenwerking tussen 
verzekeraars en intermediair, of beter gezegd, het ontbreken daarvan. 
“Er is mijns inziens sprake van een groot wantrouwen over en weer en 
van een polarisering waarbij de beschuldigende vinger steevast naar 
de ander wordt gewezen. En dat terwijl een goede samenwerking 
essentieel is voor beide partijen om bedrijven en andere verzekerden 
goed van dienst te kunnen zijn. Tegen een ieder zou ik dan ook willen 
zeggen: heb meer respect voor elkaars positie en geef acceptanten, 
uiteraard binnen bepaalde grenzen, meer ruimte bij het vinden van 
adequate verzekeringsoplossingen buiten de standaardopties om en 
heb meer oog voor de factor mens , want die maken het verschil. Het 
contact met de klant, hem/haar helpen bij het afdekken van zijn risico’s 
en begeleiding bij de afwikkeling van een schade, vormen toch het 
mooiste onderdeel van ons vak, nietwaar?” n

Medewerkers en relaties bijeen op het jubileumfeest


