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1 CASE 1: Welkom bij Assurgen! 

1.1 Maak kennis met Kris 

Kris heeft een nieuwe wending gegeven aan zijn carrière. Hij begon in de banksector als medewerker bij de 

kredieten en heeft zich daar ontwikkeld tot projectmedewerker. Binnen de bank kreeg hij een basisopleiding 

Projectmanagement waarna hij meer en meer kleinere projecten heeft geleid.  

Zijn laatste project was een succes. Hij was verantwoordelijk voor een van de top 10 sleutelprojecten binnen de 

afdeling en hij slaagde erin om dit binnen budget, timing en scope af te werken mét de gewenste kwaliteit. 

Omdat er binnen de bank geen onmiddellijke doorgroeimogelijkheden waren in de functie van projectmanager 

heeft hij de stap genomen naar Assurgen, een verzekeringsmaatschappij. Vanaf vandaag is hij de nieuwe 

projectmanager binnen het ’Project Management Office’ en wordt hij voor zijn eerste opdracht toegewezen 

aan de afdeling ‘Car Insurance’: project Fenix. 

Er is onmiddellijk druk vanuit zijn nieuwe omgeving. De directeur geeft hem een rapportje met een beschrijving 

van de huidige situatie en verwacht van Kris snel concrete oplossingen voor zijn problemen. Hijzelf staat onder 

druk vanuit het Executive Committee waarin de directeuren van de drie producten zitten, samen met de CEO. 

Zij vinden dat hij actie moet nemen maar geven tegelijk aan dat ze niet zo geneigd zijn om gezamenlijke 

budgetten ter beschikking te stellen. 

1.2 Maak kennis met verzekeringsmaatschappij Assurgen 

Assurgen is een verzekeringsmaatschappij die een breed gamma van verzekeringsproducten aanbiedt, en één 

van de grootste spelers op de markt. Naast de klassieke levensverzekeringen en de brand-, ongevallen- en 

andere risico's biedt Assurgen ook verzekeringen op maat aan, voornamelijk aan bedrijven. 

Assurgen werkt met een netwerk van onafhankelijke makelaars. Deze makelaars ontvangen een percentage op 

de verkoop van polissen, en spelen tevens een rol in de afhandeling van schade en vervaldagbeheer. 

Van de totale omzet van de maatschappij komt 72 % van de autoverzekeringen. 

Voor Assurgen is de snelheid van aanvaarding van nieuwe polissen en de snelle afhandeling van schadegevallen 

een belangrijk commercieel argument. Om deze doelstelling waar te maken, worden constant inspanningen 

gedaan om zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te werken. 

Naast de centrale hoofdzetel heeft Assurgen 5 regionale zetels. Naast een commerciële activiteit hebben deze 

regionale zetels ook een “back-office” functie voor schade-afhandeling. 

1.2.1 Evolutie en performantie 

De laatste 5 jaar is het resultaat van de maatschappij in de sector auto-verzekeringen sterk gedaald. Dit is voor 

een deel te wijten aan de neerwaartse trend in de markt, maar de daling voor Assurgen is groter dan het 

marktgemiddelde. 
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Tabel 1: Financieel resultaat Car Insurance 

 y-5 y-4 y-3 y-2 y-1 

Premie-inkomsten +100 +100 +100 +100 +100 
Investeringsinkomsten +15 +15 +12 +12 +12 
Schadekosten - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 
Algemene kosten - 40 - 40 - 35 - 35 - 30 
Bruto resultaat 15 10 7 2 2 

(alle cijfers zijn herberekend op een index van 100) 

 

Tabel 2: Gemiddelde doorlooptijden Acceptatie en Schade-afhandeling in dagen 

 Assurgen Maatsch. X Maatsch. Y Markt 

1. Acceptatie     
▪ Prijsofferte 2 5 4 5 
▪ Uitgifte polis 

 
5 10 8 8 

2. Schade afhandeling     
▪ Beslissing tot schade-vergoeding 

(kleine dossiers) 
1-4 3-6 3-6 4-6 

▪ Beslissing tot schade-vergoeding 
(grote dossiers) 

10-20 10-15 10-12 10-14 

▪ Tijd tussen ontvangst factuur en 
betaling 

2-3 1-2 2-4 2-3 

 

Een intern rapport heeft uitgewezen dat de oorzaken van de stijging van de schadekosten te vinden zijn in de 

volgende gebieden: 

• Onvoldoende risico inschatting voor bepaalde klantsegmenten, waardoor te veel “slechte klanten” in 

portefeuille 

• Toenemende volumes in schade-uitkering voor kleine dossiers 

• Te zwaar schadeproces voor de grote dossiers. 

Onderliggende oorzaken voor de kosten en de lange doorlooptijden zijn: 

• Het scoringsysteem voor risico-aanvaarding voldoet niet (meer) aan de moderne vereisten en is 

onvoldoende geïntegreerd met de systemen voor schade-afhandeling 

• Ontbrekende controleprocedures voor de kleine schadegevallen (die door de makelaars autonoom 

kunnen beslist worden) 

• Onvoldoende of niet adequate staffing van het centrale departement schadebeheer. 

• Te veel tussenkomende partijen in het proces schadebeheer 

 

1.2.2 Organisatie Car Insurance 

 

Tabel 3: Decentrale werking Car Insurance 

 Primair beheer Gespecialiseerd beheer 
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Lokalisatie Regionaal (5 zetels) Centraal 
Medewerkers 35 13 
Dossiers (per maand) 1150 320 
Geautomatiseerd 
systeem 

Mainfraime-terminal voor 
dossierbeheer 

• Mainframe-terminal voor 
dossierbeheer 

• PC-toepassing voor statistische 
analyse 

• PC-toepassing voor evaluatie en 
berekeningen schadegevallen 

Gegevensinvoer Door een cel “dispatching” :  2 
medewerkers per zetel 

Bijkomende dossiergegevens 
worden door een secretariaat van 2 
medewerkers ingevoerd. 

1.3 Opdracht 

• Lees de Case 

• Formuleer uw aanpak om het project te ‘verkopen’ binnen Assurgen 

Aanpak 

• Groepjes van 2 à 3 personen 

• Voorbereiding 30’ 

• Feedback 30’  
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2 CASE 2: Assurgen Stakeholder Analyse 

2.1 Het begin 

Kris heeft besloten om eerst aandacht te besteden aan de betrokkenen van het project dat hem werd gegeven. 

Op basis van de bestaande input gaat hij eerst zelf een analyse doen en die dan voorstellen aan zijn Directeur. 

Hij verwacht dat er aanpassingen en aanvullingen zullen komen maar hij wilt niet zonder een voorstel het 

gesprek aangaan. Vanzelfsprekend beseft hij dat dit later nog verfijnd en herhaald moet worden. 

2.2 Opdracht 

• Herlees de Case 

• Identificeer de stakeholders 

• Maak een Power-Interest analyse 

• Formuleer minimum 3 concrete acties 

Aanpak 

• Groepjes van 2 à 3 personen 

• Voorbereiding 30’ 

• Feedback 10’  
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3 CASE 3: Assurgen Stakeholder Map 

3.1 Formele en informele structuren 

Na wat zoekwerk heeft Kris een organogram en een lijstje van de belangrijkste beslissingsorganen te pakken 

gekregen. Hij heeft ook zelf een analyse gemaakt van de structuur van Assurgen, zijn conclusie is dat Assurgen 

een machine bureaucratie is. 

3.2 Opdracht 

• Bekijk het organogram, het lijstje met de belangrijkste beslissingsorganen en zijn analyse van de 

structuur van Assurgen. 

• Gebruik de Stakeholder Analyse en prioriteer de lijst van stakeholders 

• Gebruik deze input om van de directeur de onderlinge relaties te weten te komen en een Stakeholder 

Map op te stellen. 

• Formuleer minimum 3 concrete acties 

Aanpak 

• Voorbereiding in groepjes van 2 à 3 personen (30’) 

• Plenair: meeting met directeur (15’) 

• Formuleren van acties (15’)  

 

3.3 Beslissingsorganen 

• Executive Committee:  

o CEO + directeuren producten 

o Algemeen management, opvolging strategie 

• Management Committee:  

o directeur (product) met managers van de afdelingen 

o opvolging uitwerking strategische doelen, performantie 

• Syndicaal overleg: Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

(CPBW) 

• Transversaal Portfolio Management Board: CEO + directeuren producten 

o beheren van programma’s en projecten die over verschillende entiteiten heen een impact 

hebben 

• Product Portfolio Management Board: directeur met managers van de afdelingen 

o beheren van programma’s en projecten binnen de eigen entiteit 
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3.4 Machine bureaucratie 

 

De machine bureaucratie wordt geleid vanuit werkstandaarden in allerlei vormen, ontworpen door analisten 

vanuit de technische staf. Op die manier wilt men het werk van de uitvoerders controleren en opvolgen. Deze 

organisaties zijn vaak grotere, mature organisaties in een stabiele context. 

Machine Bureaucratie 
Structuur • Gecentraliseerde bureaucratie 

• Formele procedures, werk in divisies, gespecialiseerd, sterke hiërarchie, 
meestal functionele units 

• Technische staf is belangrijk en werkt onafhankelijk 

• Ondersteunende staf moeten onzekerheid wegnemen 

Zekerheid • Stabiel 

• Vaak grote, oudere organisaties 

• Vaak veel ‘back office’ werk 

Strategie • Gedetailleerde strategische planning 

• Sterke weerstand tegen verandering 

• Langere stabiele periodes afgewisseld met hevige crisismomenten 

Voordelen / 
valkuilen 

• Efficiënt, coherent, precies, betrouwbaar 

• Overdreven controleren kan leiden tot ‘menselijke’ problemen bij de 
uitvoerders 

• Gebrek aan aanpassingsvermogen en flexibiliteit 
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3.5 Organogram Assurgen 
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4 CASE 4: Elevator Pitch 

4.1 Wat doe ik? 

Kris komt meer en meer in contact met zijn nieuwe collega’s. Natuurlijk vraagt iedereen hem wat hij hier 

eigenlijk doet. Tot nu toe is zijn antwoord verschillend en hij vindt dat hij beter kan. 

Naast zijn opdracht binnen Assurgen wilt hij ook kunnen aangeven wat voor persoon hij is. Daarom heeft hij 

een MBTI-assessment gedaan en zijn Sociale Stijl bepaald. 

Hij wilt even tijd nemen om een elevator pitch voor te bereiden zodat hij in vervolg zichzelf vlotter kan 

voorstellen. 

4.2 MBTI-assessment: INTJ 

Een van de zestien MBTI-types is de INTJ, ook wel de Wetenschapper of het Meesterbrein genoemd. De 

levensinstelling van de INTJ is “Alles kan altijd beter”: de INTJ is het meest onafhankelijk van alle MBTI-types. 

Geschat wordt dat zo’n 2,1% van de wereldbevolking een INTJ is. 

4.2.1 Persoonlijkheid van de INTJ 

De INTJ heeft Introverted iNtuition als dominante functie, gebruikt Thinking als hulpfunctie en kijkt met een 

Judging blik naar de wereld. Dit is de favoriete manier van de INTJ om situaties en vraagstukken te lijf te gaan. 

Feeling en Sensing komen pas daarna. De INTJ is origineel van geest en heeft een enorme drive om zijn doelen 

te bereiken en zijn ideeën te implementeren. Dit MBTI-type ontdekt als vanzelf patronen in de dingen die om 

hem heen gebeuren en kan daardoor een objectieve en veelomvattende visie ontwikkelen. Mits het onderwerp 

ze voldoende interesseert, kunnen INTJ’s een taak zeer goed organiseren en volbrengen. Ze zijn kritisch en 

onafhankelijk en hanteren hoge normen op het gebied van competentie en prestatie, zowel voor zichzelf als 

voor anderen. Typische INTJ-eigenschappen zijn: objectief, inventief, individualistisch, sceptisch, eigengereid, 

leergierig, probleemoplossend en efficiënt. 

4.2.2 INTJ als werknemer: werk en carrière 

De INTJ kan komen tot perfectie in zijn werk, wanneer hij zich onafhankelijk kan bewegen en zijn eigen 

competenties mag inzetten. Vrijwel alle op logica gebaseerde werkzaamheden die in dienst staan van het 

bereiken van een langetermijndoel gaan dit MBTI-type goed af: bijvoorbeeld patronen ontdekken, concepten 

ontwikkelen, de grote lijnen uitzetten en regelmatig evalueren. Het is een echte doorzetter en het resultaat zal 

dan ook zeker van hoge kwaliteit zijn. Wel heeft de INTJ moeite met zowel mensen die hiërarchisch boven hem 

staan als mensen die niet mee kunnen komen op zijn denkniveau. Ook doet hij liever geen klusjes die iemand 

anders net zo goed kan doen. Dat vindt hij zonde van zijn capaciteiten. De INTJ komt professioneel tot bloei in 

gestructureerde, op kennis gerichte organisaties waarin medewerkers zelfstandig mogen opereren. Geschikte 

sectoren zijn: overheid, wetenschap, bedrijfsleven, zakelijke of financiële dienstverlening en technologie. 
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4.3 Sociale Stijl: Beschouwend 

• Formeel en conservatief 

• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

• Standvastig, betrouwbaar en afhankelijk 

• Sterke werkethiek 

• Systematische aanpak 

• Houdt van een omgeving waar een grondige voorbereiding geapprecieerd wordt 

• Wilt erkend worden vanwege een correcte, logische en grondige aanpak 

• Geeft graag 

• Heeft de neiging om (te) veel verantwoordelijkheid op te nemen, maakt zich vaak zorgen hierover 

• Houdt niet van verrassingen 

• Prioriteit op het afwerken van taken en op het proces om ertoe te komen 

• Onder druk gaat hij zich terugtrekken in zijn eigen wereld en gaat hij contact vermijden met de oorzaak 

van de stress 

4.4 Opdracht 

• Bekijk het profiel van Kris en maak een Elevator Pitch voor hem waarin hij beschrijft wat hij doet en 

tegelijk ook aangeeft hoe hij de zaken graag aanpakt. 

 Aanpak 

• Individuele voorbereiding (15’) 

• Plenaire feedback (20’) 
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5 CASE 5: Aanpak Business Case 

5.1 Hoe kan ik mijn Business Case opstellen? 

Kris heeft informatie gekregen over het proces om projecten binnen Assurgen te beheren. Hij denkt dat het 

project op het budget van de transversale projecten moet komen omdat dat daar nog geld beschikbaar is. 

Dat betekent dat hij zijn Business Case hierop moet afstemmen. Hij wilt voor zichzelf een plan van aanpak 

ontwikkelen om zijn Business Case zo goed mogelijk op dit doel af te stemmen. 

5.2 Beslissingsproces projecten 

Problemen

Ideeën
Voorstudie 

uitvoeren
Werklast <50 dagen?

Beperkt Process 

Improvement 

project

ja

Neen

Werklast < 500 

mandagen IT én niet 

transversaal

Product Portfolio 

Management 

Board

ja

Transversaal 

Portfolio 

Management 

Board

Neen

 

5.3 Opdracht 

• Bekijk het beslissingsproces en maak een plan op dat de acties en aandachtspunten voor het opstellen 

van de Business Case omvat. 

 Aanpak 

• Groepjes van 2 à 3 personen 

• Voorbereiding 30’ 

• Feedback 30’  
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6 CASE 6: Beslissingen beïnvloeden 

6.1 GO! Maar nu … 

Het is gelukt! Het Transversaal Portfolio Management Board heeft beslist dat het project kan starten en Kris is 

aangewezen als Project manager. 

Hij heeft al een idee welke personen binnen de organisatie hij absoluut aan boord wilt binnen zijn project. Niet 

iedereen zal echter zomaar toezeggen. Hij beseft dat hij voor een drietal personen met goede argumenten 

moet komen willen ze mee doen in het project en wilt zijn aanpak even op een rijtje zetten voor hij effectief 

naar hen toestapt. 

Het gaat in concreto over: 

• Griet Vandebroek: procesmanager van de entiteit Life Insurance. Zij heeft in het verleden ervoor 

gezorgd dat gelijkaardige problemen binnen Life Insurance werden aangepakt. De situatie is niet 

identiek maar Kris wilt haar ervaring benutten in het project. Griet is echter een veelgevraagd persoon 

voor projecten en heeft weinig tijd.  

• Jos Vandevelde: een IT-expert die de taal van de uitvoerders begrijpt en deze telkens weet om te zetten 

naar de juiste vereisten voor systemen (functionele en niet-functionele vereisten). Hij is in principe 

beschikbaar maar een beetje afwachtend of de aanpak van het project wel geschikt zal zijn. 

• Emma Janssen: werkt in de dienst Broker Management. Zij is zeer goed in contacten met mensen en 

heeft ervaring in Change Management binnen Assurgen. Zij is sterk gebonden aan haar (soft) idealen en 

rendeert optimaal als ze hierin toegevoegde waarde ziet. 

6.2 Opdracht 

• Geef enkele concrete voorstellen voor één van de drie personen. Wat kan Kris best doen om hen te 

“beïnvloeden” zodat ze gemotiveerd willen meewerken aan het Project. 

 Aanpak 

• 3 Groepjes 

• Plenair: verdere typering van de personen + verdeling over de groepen 

• Voorbereiding 30’ 

• Feedback 30’  
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7 CASE 7: Kick-off 

7.1 Het is zover! 

Kris heeft de voorbereidingen van zijn project afgewerkt denkt hij. Volgende woensdag is de kick-off van het 

project, hij moet nu zijn presentatie en aanpak bepalen voor die kick-off. 

Hij overloopt nog even voor zichzelf of hij aan alles gedacht heeft: wie, wat waar, wanneer, waarom, hoe, … zal 

de kick-off verlopen? 

7.2 Opdracht 

• Bereid de kick-off voor: 

o Wat is zijn aanpak, hoe gaat hij dit brengen en organiseren? 

o Wat zijn de topics in zijn presentatie? 

Aanpak 

• Individuele voorbereiding (10’) 

• Plenaire consolidatie en feedback (35’) 
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8 Praktijksituaties 

8.1 Assurgen → het echte leven 

We verlaten Assurgen. Hier volgen enkele concrete situaties die Ideas@Work consultants hebben ervaren. 

Kunnen jullie de inhoud van de training gebruiken om tips te geven? 

8.2 Situaties 

1. implementatie van een TO BE proces in een organisatie. Een externe consultant leidt het project en 
heeft zeer beperkte middelen (budget, FTE). 

2. Overname van het bedrijf door een concurrent, de diensten moeten geïntegreerd worden. Er is veel 
weerstand omdat de medewerkers vijandig staan t.o.v. het nieuwe moederbedrijf. 

3. Project dat nagaat of een bepaalde afdeling al dan niet kan afgeschaft worden. Er is veel weerstand in 
alle geledingen, van manager tot de werkvloer. De medewerkers houden de juiste info achter en zijn 
zeer ongerust. 

4. Een projectleider krijgt een goedgekeurd project dat hij moet leiden. De voorbereiding is zeer factueel 
en gedetailleerd gedaan (scope, budget, kwaliteitseisen) maar er is slechts een vage lijst van de 
stakeholders 

5. Een project voor de lancering van een nieuw product. De sponsor is niet echt gestructureerd en wil er 
vooral invliegen en snel resultaat zien. Hij ziet het nut niet in van planningen en analyses. 

6. Tijdens de uitrol van een project wordt door het management de samenwerking met een externe partij 
opgezegd. Deze had normaal gezien een belangrijke rol bij de uitvoering van het project. Er moet snel 
een oplossing gevonden worden, het normale procurementproces duurt minimum 6 maanden. 

7. Een projectleider heeft de beschikking over een groep van ervaren medewerkers. Ze zijn echter 
verspreid over de verschillende locaties van zijn internationaal bedrijf. 

8.3 Opdracht 

• Richtlijnen geven om om te gaan met de situaties. 

Aanpak: 

• Plenaire bespreking (45’) 

• Eventueel aangevuld met persoonlijke ervaringen/situaties 


