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Paul Burger: duurzamer leven en werken
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In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij
denken dat het leven er na corona uit ziet. In deze aflevering Paul Burger (Ideële Verzekeringen): “De
oplossing ligt uiteindelijk toch in het spreiden en integer verdelen van de risico’s en in verduurzamen.”

Hoe heb jij de coronatijd beleefd? Wat heb je gemist? En wat vond je eigenlijk wel prettig?

“Corona heeft mij en mijn omgeving helaas goed weten te vinden. Naast het persoonlijke leed en
ongemak maakte en maak ik me zorgen over de mondiale gevolgen. Het beeld op Nieuwsuur van een
Indiase man die met zijn kind op zijn schouders een paar honderd kilometer naar zijn dorp loopt omdat
door corona zijn baan in de stad was opgezegd, blijft me nog steeds bij.

“Wat ik het meest gemist heb, is gezelligheid. Het samen zijn en… dat ik niet heb kunnen skiën. Het
vanuit huis werken, wat ik overigens al ruim twintig jaar doe, vind ik nog steeds erg plezierig. In alle
rust kunnen werken, minder reis- en meer quality time. ’s Ochtends de hond uitlaten in plaats van in de
file staan. Qua basis is er dus niet zoveel veranderd maar de ‘niet virtuele’ ontmoetingen mis ik wel.”

Wat was de impact op je persoonlijke leven en wat was de impact op je organisatie of bedrijf?

“Mijn vader is er in februari aan overleden. Doordat er geen verpleegbedden vrij waren heb ik de zorg
op me genomen. De dag voor zijn uitvaart bleek ik het ook te hebben, ik kon de uitvaart daardoor
alleen digitaal bijwonen. Kort daarna belande ik op de corona-afdeling omdat het zuurstofgehalte in
mijn bloed veel te laag was.

“Een tijdje daarna kreeg mijn zoon het ook, de dag voordat hij en zijn teamleden zouden afreizen om een WK te roeien. Hij had er gelukkig verder weinig last
van. Zijn vriendin, eveneens een topsporter, lag ondanks haar eerste vaccinatie een paar dagen met ruim 40 graden koorts in bed. Het blijft een
onvoorspelbaar virus.

“Voor Ansvar en Turien, waar ik actief ben als MVO-Adviseur, lijken de gevolgen tot nu toe mee te vallen. Bij sommige alleenwonende collega’s én bij
sommige collega’s met jonge kinderen merk ik wel dat het thuis werken ze soms zwaar valt. Bij mijn eigen adviespraktijk, Ideële Verzekeringen, heb ik voor
een aantal klanten die zwaar getroffen werden door de crisis, gratis gewerkt. Eén klant, die bijzonder hard getroffen werd, heb ik met een gift extra
ondersteund.”

Welke nieuwe inzichten heb je tijdens de coronatijd opgedaan? Zowel persoonlijk als met je organisatie of bedrijf.

“Mensen blijken te beschikken over een groot aanpassingsvermogen en afgezien van een klein groepje relschoppers en ontkenners zijn we, als het erop aan
komt, een saamhorig volkje. Mondiaal gezien zie ik helaas het tegenovergestelde gebeuren. Elk land zorgt voor zichzelf waardoor de beschikbare vaccins
wereldwijd ongelijk verdeeld worden. Dit baart mij zorgen, temeer omdat we naast corona nog meer mondiale problemen hebben op te lossen. Dit lukt alleen
maar als we over de grenzen durven te kijken en bereid zijn om de sterkere schouders de zwaardere lasten te laten dragen.”

Life after corona, hoe ziet dat er volgens jou uit? In je eigen leven en in het algemeen.

“Ik zie corona als een natuurlijk ingrijpen om tot een duurzamer evenwicht te komen. Er zijn simpelweg te veel mensen, die bovendien te veel consumeren en
reizen. Ik ben bang dat we het virus nog lang niet onder de knie hebben. Als we het virus uiteindelijk wel onder controle hebben grijpt de natuur, op zoek naar
evenwicht, denk ik op een andere manier in. Duurzamer leven en werken, consuminderen en minder reizen zijn uiteindelijk de enige remedie.”

Denk je dat de mensheid echt iets geleerd heeft van corona? Zo ja, wat?

“Natuurlijk hebben we ervan geleerd, het was immers geen ver van mijn bed show. Het trof en treft ons nog steeds dagelijks en direct. Een betere vraag lijkt
mij of we met het geleerde voldoende doen en of we snel genoeg acteren? Hoeveel financiële schade, leed en slachtoffers vinden we aanvaardbaar?”

Wat heeft de financiële sector geleerd van de coronatijd of wat zou de sector van de coronatijd volgens jou kunnen leren?

“Dat het verleden geen garantie biedt voor de toekomst hebben we door corona in ieder geval geleerd. De groeiende wereldbevolking, toenemende
consumptie en mobiliteit gaan gepaard met nieuwe, ongekend grote risico’s. Corona, afname van biodiversiteit en de gevolgen van klimaatsverandering zijn
risico’s die alle stakeholders, inclusief onszelf, ongeëvenaard raken.
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“Het bestaansrecht van onze sector ligt in het beheersbaar maken en houden van risico’s. Daar ligt ook onze maatschappelijke rol en toegevoegde waarde.
Als wij internationaal als sector de handschoen oppakken ben ik ervan overtuigd dat we tot een goed duurzaam verdienmodel kunnen komen. De oplossing
ligt uiteindelijk toch in het spreiden en integer verdelen van de risico’s en in verduurzamen. Herverzekeraars kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Als we
de handdoek in de ring gooien, afwachten en deze nieuwe risico’s uitsluiten, verliezen we uiteindelijk ons bestaansrecht.”
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“Benader mensen: u kunt gaan verduurzamen.” Dat is de oproep aan financieel adviseurs in de VVP Special Duurzaam Adviseren.
Verduurzaming is niet meer weg te denken uit het adviesgesprek, aldus de kennispartners, adviseurs en deskundigen die in de special aan
het woord komen. En hoewel verduurzaming allereerst uit het hart moet komen, mag de adviseur er ook nog best aan verdienen. Zolang hij
of zij maar transparant is. Volgens Kees van Steensel en Kees Dullemond, die in de special hun Instituut Verduurzaming

Verzekeringsbranche lanceren, kan de sector zelfs een leidende rol bij verduurzaming gaan spelen.

(https://www.vvponline.nl/vvp04-2021)

Actief Klantbeheer is goed voor klant én adviseur. Dat is de boodschap van VVP 04-2021. De ondertekenaars van het Manifest Actief
Klantbeheer en adviseurs vertellen over het nut en geven tips. In de rubriek ‘Adviseren is topsport!’ dit keer Adfiz-voorzitter Roger van der
Linden. Hij ziet vooral een parallel tussen adviseur en toptrainer. Pepijn van Kleef (MoneyView) betreurt de teloorgang in de financiële sector
(en bij de slager) van het ‘Mag het eens onsje meer zijn?’. “Ik denk nog vaak met weemoed aan die ‘inefficiënte’, ‘ouderwetse’. ‘te dure’

vakman die exact kon leveren wat ik wilde hebben.” Ook in deze VVP: het katern Zorg & Verzuim (https://www.vvponline.nl/vvp04-2021katernzorgenverzuim)
over hybride werken, bevorderen van een gezonde leefstijl en het belang om naast de werknemers ook het bedrijf vitaal te houden.

SPECIAL DUURZAAM ADVISEREN

RECENTE EDITIE
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SPECIAL AUTOMATISERING
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