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Klaudia den Ouden – Directeur Broking & Claims bij Ecclesia  

Zoals velen werkzaam in onze branche, 
ben ook ik ‘per ongeluk’ de verzekeringen 
ingerold. Gekscherend vergelijk ik het wel 
eens met het nummer ‘Hotel California’ 
van The Eagles: “You can check-out any 
time you like, but you can never leave!” 
 
Verzekeringsbranche 
Zelden zie je iemand de branche verlaten. 
Dit geeft aan hoe leuk, uitdagend en 
afwisselend het werk is. Alles wat er om 
ons heen gebeurt, heeft een raakvlak met risico’s en met verzekeringen. De actuele Covid-19 
crisis is hier een voorbeeld van. Ik zie verzekeringen als de drijvende kracht achter innovatie. 
Een verzekering is essentieel en vergt veel kennis en kunde van de betrokkenen. We dragen 
een grote verantwoordelijkheid. Als je eenmaal werkt in de branche, wil je niets anders. Er is 
een grote behoefte aan jong talent. Dit betekent dat jongeren, die kiezen voor de 
verzekeringsbranche, veel kansen krijgen om zich snel te ontwikkelen en carrière te maken. 
 
Carrière 
Na mijn studie Rechten ben ik met veel enthousiasme de branche ingerold en begonnen als 
verzekeraar (eerst Royal Nederland en daarna Royal & SunAlliance). Ruim vijftien jaar 
geleden heb ik het advies van, destijds mijn mentor, Aad Meijburg, opgevolgd en ben ik 
gestart als makelaar bij De Keizer Assurantie, toen nog een organisatie met zo’n 25 
werknemers. Van deze stap heb ik nooit spijt gehad. Als makelaar ben je het aanspreekpunt 
van de eindklant. Je adviseert op het gebied van risicomanagement en bemiddelt bij de 
totstandkoming van een maatwerkpakket aan verzekeringen. Wanneer een klant aangeeft 
blij te zijn met jouw advies en aangedragen oplossing, kan ik daar persoonlijk enorm van 
genieten. Van groot belang daarbij zijn de contacten met onze businesspartners, de 
verzekeraars. Het hebben en onderhouden van een netwerk is essentieel. Het is een ‘klein 
wereldje’ en de meesten ken je goed en lang. 
 
Ecclesia 
De kleine makelaar, waar ik destijds ben gaan werken, bestaat al lang niet meer. Deze is 
opgegaan in Ecclesia BV, een organisatie met 200 werknemers in Rotterdam, onderdeel van 
Ecclesia Nederland met in totaal 400 werknemers. Ecclesia acteert vanuit de purpose ‘Samen 
Bewust en Gerust Vooruit’ en dat past bij mij. Er is aandacht voor de klant, het individu en 
het team.  
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Wij hebben veel jongeren in dienst, doen vanaf het eerste moment mee met de ‘Introductie 
Cossurantie programma’s’ en het ‘Risk Insurance Traineeship’ van de VNAB, geven lezingen 
op universiteiten en hogescholen en faciliteren stages en afstudeeropdrachten. Zelf zet ik mij 
ook in als buddy voor het programma ‘Match InSurance’. Het is zo leuk om mensen met 
capaciteiten, toewijding en ambitie succesvol te laten opklimmen naar een leiderspositie. 
 
Eredivisie 
Voor mij is de assurantiebeurs (de markt die gespecialiseerd is in maatwerkverzekeringen) 
de Eredivisie van de verzekeringsbranche. Het is een boeiend spel tussen makelaars en 
verzekeraars die samen streven naar de beste resultaten voor de eindklant. En dat is meteen 
ook het bruggetje naar één van mijn hobby’s; Feyenoord. Naast lekker koken en het 
vervolgens opeten, de sportschool, reizen en golfen, ga ik graag naar De Kuip om mijn club 
aan te moedigen. 
 
 
 

 
 
 
 
 


