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Vrieling Adviesgroep

Uw adviseurs in Ommen
Rust en zekerheid

Ze zijn een goed op elkaar ingespeeld team;

Bellen

0523 – 28 27 26

Feeling die voor u ligt. Als rode draad komt dit

Bij ondernemen en in ons dagelijks leven horen risico’s.

Bernd Knol, verzekeringsadviseur buitendienst

Mailen

g.doornbos@vrieling.nl

thema terug in de verschillende verhalen. Zoals de

En net als u willen wij zo weinig mogelijk risico’s en zoveel

en Gerrieke Doornbos, verzekeringsadviseur

Internet

vrieling.nl

jonge ondernemer Dennis van der Vegte die nog

mogelijk rust en zekerheid ervaren.

binnendienst die dagelijks actief zijn voor klanten

niet zo lang directeur-eigenaar is van X-ICT. Of het

Dit vraagt om specialisme zodat wij u inzicht geven over alle

in regio Ommen. Al pratende over hun werk vullen

verhaal van René Dijkman en zijn nog jonge, sterk

risico’s in uw dagelijks leven of bij uw ondernemerschap.

ze elkaar regelmatig aan, maken ze een geintje

‘Jong en Ondernemend’ is het thema van deze

groeiende onderneming OutTrade. En u maakt
kennis met enkele jonge adviseurs die bij
ons ondernemen.

Samen met u kijken wij naar mogelijkheden om deze
risico’s te beperken en het liefst te voorkomen.

Ondernemen is initiatief

tussendoor en blijkt vooral enorme betrokkenheid
bij hun klanten.

Bij Vrieling doen wij dit graag op persoonlijke
wijze en u bepaalt zelf op welke manier u

Initiatief nemen en
vernieuwen

door ons geholpen wilt worden. U bent
van harte welkom op een van onze
kantoren, wij komen graag bij
u thuis of u benaderd ons

Bij de mensen thuis
“Pas als er schade is ervaren mensen hoe goed ze verzekerd
zijn”, zo vertelt Bernd rustig. “Daarom neem ik met klanten
de tijd om goed te inventariseren welke risico’s er zijn.

nemen en vernieuwen.

via onze website, mail of

Sommige risico’s zijn niet te voorkomen of wil je niet

Dit geldt ook voor Vrieling

telefoon. Waar u ook voor

zelf dragen, daarvoor kijken wij naar de best passende

Adviesgroep. Dagelijks
nemen wij het initiatief

kiest, wij staan ook graag in
2019 weer voor u klaar.

Camiel Slot
Directeur particulieren

diensten om het elke
dag beter te doen, maar
het verschil maken wij door
onze medewerkers binnen Vrieling

maar ook gewoon bij de mensen thuis op een tijdstip dat
benodigde gegevens bij de hand en zonder dat er oppas

van alles-onder-één
vernieuwen wij in alle

verzekering. Dat gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor,
hen goed uitkomt. Rustig in de eigen omgeving, met alle

zodat u het gemak
dak ervaart. Ook

Verzekeringen particulier

Jong en Ondernemend

geregeld moet worden. Dat voelt goed.”

Stapje harder lopen

Bellen

0523 – 28 27 26

Ook na het afsluiten van de verzekering gaat de

Mailen

c.slot@vrieling.nl

persoonlijke aandacht en begeleiding door. “Dat is geen

vrieling.nl

standaard praatje”, lacht Gerrieke, “dat is écht waar

Internet

Adviesgroep.

we voor staan. Onze klanten hebben altijd hun eigen

Het investeren in het talent van onze

persoonlijke adviseur. Iemand die zich betrokken

medewerkers hoort bij ondernemen. Werken

bij ze voelt en graag een stapje harder loopt om er

vanuit talent leidt tot energie die nieuwe ideeën met zich

voor te zorgen dat een schade snel en goed wordt

meebrengt. Komen tot bevlogen medewerkers die zorgen

afgewikkeld. ‘Als ik met Vrieling bel, dan komt het

voor enthousiaste klanten, is wat wij nastreven.

goed’, dat is het gevoel waar het om draait.”
Gerrieke Doornbos en Bernd Knol
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OutTrade Nieuwleusen

X-ICT Zwolle

Verwacht adviserende rol van verzekeraar

Pensioen- en inkomensadvies

ABC Pensioen

Verzekeringen zakelijk

Inspelen op groei

Jonge ondernemer Dennis van der Vegte moet

doorgenomen om inzichtelijk te krijgen hoe mijn huidige

steeds frisser. Toch kunt u met vrienden of familie

“Marcel Hulleman van Vrieling Verzekeringen attendeerde

nog wat wennen aan zijn nieuwe rol. Sinds

situatie is en wat ik zou willen als ik met pensioen ga of

nog steeds sfeervol en warm genieten van uw tuin,

ons op de verschillende risico’s en adviseerde over de

ongeveer anderhalf jaar is Dennis namelijk

bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raak.”

met stoere haarden of moderne terrasverwarmers.

levering van producten uit China en de voorraad die we

directeur-eigenaar van X-ICT in Zwolle, waar hij

OutTrade uit Nieuwleusen biedt hiervoor allerlei

hielden. In de jaren dat we explosief groeiden bespraken we

daarvoor al tien jaar in loondienst werkzaam was.

Rust en zekerheid

producten die het buitenleven het hele jaar door

jaarlijks de stand van zaken en alle veranderingen en werden

De functiewisseling heeft niet alleen invloed

“Best lastig om op sommige vragen nu

leuker maken. Samen met zijn vrouw Angela

de verzekeringen hierop aangepast. Inmiddels zijn we in

op Dennis’ dagelijkse werk maar ook op zijn

al een antwoord te bedenken, maar

startte René Dijkman in 2004 met OutTrade, op een

stabieler vaarwater gekomen en verandert er minder.”

financiële situatie als hij met pensioen gaat of

gelukkig kan dat door de jaren

arbeidsongeschikt zou raken.

heen ook weer bijgesteld

De dagen worden korter en buiten wordt het

zolderkamer in Soest. Inmiddels werken ze met 20
medewerkers vanuit een modern bedrijfspand
in Nieuwleusen.

“Wij willen zelf zoveel mogelijk bezig
zijn met de verkoop”

Passie voor sales

geval blij dat er nu
iemand met

“Wij zijn specialist op het gebied van ICT-infrastructuur.

verstand van

We bouwen complete serverruimtes en datacenters,

zaken naar kijkt,

Is dit ook wat René van een verzekeraar verwacht? “Zeker!

leveren netwerkbekabeling in koper en glasvezel en leveren

waardoor ik zeker

Wij willen zelf zoveel mogelijk bezig zijn met onze klanten,

software voor monitoring en beheer. We werken landelijk

weet dat het goed

producten en verkoop. Daarom verwachten we dat onze

voor ziekenhuizen, scholen en het MKB+. Mijn passie binnen

geregeld wordt. Niet

verzekeringsadviseur ons adviseert over ontwikkelingen

het bedrijf ligt bij sales en contractbeheer. Minder affiniteit

alleen voor mezelf,

alleen in Europese

in de markt en wijzigingen in wet- en regelgeving. Vrieling

heb ik met financiën en dus ook met pensioenen”, bekent hij

maar vooral ook voor

tuinen, maar ook in

speelt daarin voor ons een grote rol en helpt ons zo om

lachend.

mijn gezin. Dat geeft

Meer voorraden, meer
personeel
De door hen geleverde
producten staan
ondertussen niet

Rusland, Australië,

Adviserende rol

dergelijke groei heeft
natuurlijk verschillende
consequenties, zo vertelt
René. “Vanaf het moment
dat we een groothandel
werden met eigen voorraden

VRIELING
Verzekeringen

“Het geeft een gerust gevoel
dat zaken goed geregeld zijn”

Bellen

0523 - 28 27 26

Situatie en wensen inzichtelijk

Mailen

mail@vrieling.nl

Maar nu Dennis een eigen holding heeft moet hij toch

Internet

vrieling.nl

zelf zijn pensioen gaan regelen. “In eerste instantie heb

en steeds meer personeel,
veranderde er ten aanzien van
onze verzekeringen het één
en ander.”

een gerust gevoel.”

risico’s in te dekken en kosten te besparen.”

Amerika en Canada. Een
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worden. Ik ben in ieder

Angela en
René Dijkman

ik dat wat op zijn beloop gelaten, heb er zelf te weinig

Bellen
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kennis van. Uiteindelijk heb ik de vraag bij Julian Nijenhuis,

Mailen

mail@abcpensioen.nl

pensioenadviseur van ABC-Pensioen, neergelegd. Via

Internet

abcpensioen.nl

hem hebben we ook het pensioen voor onze medewerkers
geregeld. Recent heb ik met Julian allerlei vragen
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Verzekeringen particulier

Haal meer uit uw
zorgverzekering!
Het thema van deze Feeling is; ‘Jong en

Vitaal Vechtdal Polis - Uw voordelen

Ondernemend’. Wat dat te maken heeft met uw
zorgverzekering? Vitaal Vechtdal stimuleert
mensen om zelf actief aandacht te besteden

Voor iedereen met een zorgverzekering via Vitaal Vechtdal

aan hun eigen gezondheid. Waarom? Omdat een

is er een mooi pakket met voordelen, waaronder;

gezonde leefstijl gezondheidsrisico’s beperkt en

• Korting op uw basisverzekering en aanvullende (tandarts)

er voor zorgt dat we ons zo lang mogelijk jong en

Wat is de
Vitaal Vechtdal Polis?

derus

ondernemend voelen.

Henrik
e Fled

Gezonder met BRAVO

De Vitaal Vechtdal Polis is een aanvulling

“Gezondheid vinden we allemaal belangrijk, maar écht
gezond(er) gaan leven is vaak toch lastig. Vitaal Vechtdal

nips &

geeft mensen op allerlei manieren een positief duwtje in
de rug om die gezonde keuzes ook echt te maken”, zo legt

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, ONVZ en
Salland Zorgverzekeringen. Inwoners en

ledenkortingen om gezonder te Bewegen, te stoppen met
Roken, verantwoord Alcohol te gebruiken, voor lekkere en

voor psychische hulp, afhankelijk van uw aanvullende
verzekering.
• Gratis parkeren bij het Röpcke-Zweers ziekenhuis in
Hardenberg.
• Korting op activiteiten die bijdragen aan uw vitaliteit

Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coevorden en

zoals, sportief afslanken, voedingsadvies, AED- en

Twenterand) kunnen gebruik maken

EHBO-cursus en meer.

van deze polis die veel voordelen

Gerw

hand van de BRAVO-thema’s. Zo geven we slimme tips en

Salland Zorgverzekeringen.
• Extra fysiotherapiebehandelingen en extra dekking

werknemers uit het Vechtdal (gemeenten

in Len

Gerwin Lennips van Vitaal Vechtdal uit. “Dat doen we aan de

bovenop de landelijke zorgpolissen van

verzekeringen bij Zilveren Kruis, Avéro Achmea, ONVZ en

biedt en niets extra kost!

gezonde Voeding en voor Ontspanning & Welzijn.”
Maar je moet ook

Persoonlijk advies

van alles, zoals een

Veel mensen vinden het lastig om uit te zoeken welke

Heeft u al een zorgverzekering via Vitaal Vechtdal, dan

zorgverzekering afsluiten.

zorgverzekering bij hun past. Henrike en haar collega’s

profiteert u van een mooi pakket met voordelen. Daarnaast

“Dat laatste vinden jongeren

helpen graag persoonlijk bij het maken van de juiste

krijgen leden, op vertoon van hun Vitaal Vechtdalpas, korting

meestal niet zo boeiend”, lacht

keuzes. “En dat kan op allerlei manieren”, vertelt Henrike.

op allerlei activiteiten zoals persoonlijk voedings-advies, op

Gerwin. “Maar het is wél belangrijk hier een goede

“Wilt u het liefst samen om tafel? Kom dan bij ons

yoga & mindfulness coaching, op een reanimatie AED/EHBO

keus in te maken”, benadrukt hij. “Denk niet alleen aan

langs op ons kantoor in Hardenberg of Dedemsvaart.

cursus of op personal training in de buitenlucht.”

bezuinigen maar denk na over je levensstijl en de mogelijke

Heeft u al een Vitaal Vechtdal Polis?

Heeft u een korte vraag? Stuur ons dan een e-mail of

consequenties voor je gezondheid. Zelf speel ik bijvoorbeeld

Bellen

0523 – 20 80 40

WhatsApp-bericht via uw telefoon. Met ons chatten kan

ricochet (vergelijkbaar met squash) waardoor een blessure

Mailen

zorg@vrieling.nl

ook, via vitaalvechtdalpolis.nl. U kunt met al uw vragen

Ben je net 18 geworden of ben je binnenkort jarig? Dan

niet onvermijdelijk is. Dan is het wel fijn om verzekerd te zijn

WhatsApp

06 - 20 09 62 66

bij ons terecht.”

verandert er best veel. Je mag ineens van alles zelfstandig

voor een aantal fysiotherapiebehandelingen waarmee de

Chatten en

doen en regelen, zoals een telefoonabonnement afsluiten.

blessure weer snel verholpen kan zijn.”

internet

Word je binnenkort 18?
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vitaalvechtdalpolis.nl
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Makelaardij/Hypotheken
Fizie

Gezond werkgeverschap

Martijn & Lysanne

“Onze droom is waar geworden”
Bijna iedere avond fietst Martijn Ringenier even

Kiezen voor zekerheid

Uitgangspunt van de dienstverlening van Fizie is het

naar hun bouwkavel, om te zien hoe ver de bouw

Voor de huidige woning meldde zich via de buren al

verbeteren van de leefstijl. Dit leidt tot een betere

van hun nieuwe woning gevorderd is. Hij en zijn

snel een potentiele koper. Hiervoor riepen Martijn en

gezondheid en vitaliteit van medewerkers en daarmee een

vrouw Lysanne kunnen bijna niet wachten tot het

Lysanne de hulp in van makelaar Ellen Smit van Vrieling

verbeterde duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf.

klaar is en ze er met hun dochtertje Lieke kunnen

Makelaardij. Waarom wij dat niet zelf doen als er zich al een

gaan wonen. “Onze droom is waar geworden”,

koper aandient? “We wilden geen dingen over het hoofd

Lia Soepenberg, casemanager

inzetbaarheid van uw bedrijf en de medewerkers binnen

vertelt Lysanne stralend. “We hebben straks meer

zien”, reageert Lysanne heel beslist. “Al het bijkomende

Vitaliteit en Gezondheid,

uw bedrijf? En wilt u deze onderwerpen vastleggen in het

ruimte in ons huis en wonen op een mooie plek

papierwerk leek ons lastig en we wilden geen problemen

40 jaar en moeder van twee

gezondheidsbeleid? Fizie ondersteund u in het gehele traject

waar Lieke fijn kan opgroeien.”

achteraf. We hebben nu het huis verkocht onder de

kinderen.

van adviseren, ontwikkelen, organiseren en evalueren.

Wilt u meer aandacht besteden aan gezondheid en

In haar werk adviseert ze

voorwaarde dat we er kunnen blijven wonen tot ons

werkgevers op het gebied

nieuwe huis klaar is. En dat is een geruststellende
“We wilden graag wat groter

van verzuimvraagstukken.

gedachte.”

Bellen
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wonen”, vertelt Martijn kijkend

Mailen

l.soepenberg@fizie.nl

naar de box en kinderwagen die

Internet

fizie.nl

in de volle woonkamer staan.

Bellen

0523 – 28 27 26

Goede begeleiding

“Daarom schreven we ons in

Mailen

mail@vrieling.nl

“Een zieke medewerker brengt niet alleen veel zorgen en

voor een bouwkavel en tot

Internet

vrieling.nl

kosten met zich mee maar ook veel administratieve

onze grote verrassing werden

werkzaamheden”, vertelt Lia. ”We denken

we ingeloot.” Dat betekende

actief mee in het verzuimproces en proberen

werk aan de winkel. Op zoek

medewerkers te helpen zo snel mogelijk weer

naar een mooi ontwerp,

gezond en gemotiveerd aan het werk te gaan.”

een aannemer en natuurlijk
een hypotheek om alles te

Preventie

financieren. “Mijn vorige hypotheek

“Naast het regelen van praktische zaken

had ik via Vrieling afgesloten en dat

rondom verzuim adviseren we hoe

beviel goed. Ik herinner me nog dat de

werkgevers hun medewerkers vitaal kunnen

hypotheekadviseur zelf een ontbrekend

houden. Gezond eten en bewegen zorgt

stempel op mijn werkgeversverklaring

voor minder verzuim en meer energie

ging ophalen bij mijn werkgever. Dat

op de werkvloer.” Fizie verzorgt een

vond ik heel bijzonder. En ook nu heeft

ruim assortiment groepsworkshops die

hypotheekadviseur Stefan Koelewijn

preventief werken. Bijvoorbeeld over

veel werk voor ons verzet om alles
rond te krijgen.”

08 | Feeling

gezonde voeding, stoppen met roken
Martijn en Lysanne Ringenier

en de combinatie werk en gezin.
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Aveco Verzekeringen

RegioBank helpt spaardromen vervullen

RegioBank

Landelijk actief vanuit
regionaal familiebedrijf
Onderdeel Vrieling Adviesgroep

Die zachte knuffelbeer. Die gave scooter. Dat

Sparen door uw kind

de verzekeringsadviseurs van Aveco, dé specialist

Aveco is onderdeel van Vrieling Adviesgroep opgericht

leuke huis. Of die compacte camper. Zo hebben

Daarnaast is het ook goed voor uw kind om zelf te leren

in camper – en caravanverzekeringen. Hoewel ze

in 1949 met verschillende bedrijfsonderdelen waaronder

we, jong of oud, allemaal onze eigen dromen en

sparen. Eerst nog voor die mooie barbie, dan voor de

jonger zijn dan menig camper- of caravanbezitter

verzekeringen, pensioenen en hypotheken. “Hoewel wij

spaardoelen. Het ene is vrij snel bereikbaar, voor

heeft het team veel affiniteit met kamperen. “We

met Aveco landelijk werken voelen we ons erg thuis binnen

het andere moet wat langer gespaard

willen weten wat onze klanten meemaken en zo

Vrieling Adviesgroep. Een dynamisch bedrijf met een

worden. “Maar wat het ook

nog beter kunnen inspelen op wat ze van ons

stabiele basis, waarbij in alle bedrijfsonderdelen de nadruk

is, bij de RegioBank

verwachten”, zo vertelt Willeam Kempe, marketeer

ligt op persoonlijke aandacht en inzet voor de klant. Deze

hebben ze voor al

van Aveco enthousiast.

manier van werken past uitstekend bij ons.”

deze spaardromen

Ze zijn een jong team binnen Vrieling Adviesgroep;

nieuwste telefoon. “Daarvoor hebben we de JongWijs
rekening die meegroeit met uw kind”, vertelt
Ineke verder. “Met een leuk welkomstcadeau,
handige spaartips en een cadeautje
als uw kind geld bijstort tijdens de
Kinderspaarweken, maken we

een passende
spaarrekening,

Onbezorgd vakantieplezier

Sparen voor uw
eigen dromen

vertelt Ineke Pullen
van de RegioBank.”

“Ons uitgangspunt is dat onze klanten optimaal en
onbezorgd van hun vakantie moeten kunnen genieten, ook

Bellen
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als dingen soms anders lopen dan gedacht. Dat gaat zelfs

Mailen

info@avecoverzekeringen.nl

zo ver dat we gestrande klanten, binnen twee werkdagen

Internet

avecoverzekeringen.nl

U kunt sparen voor

een vervangende camper bieden zodat ze fijn hun vakantie

Sparen voor
uw kind

kunnen voortzetten.”

“Zelfs als uw kind

Eigen Aveco Alarmcentrale

sparen leuk.”

heel veel doelen, zoals
onderhoud van uw woning.
Maar ook leuke doelen,
zoals het noorderlicht zien of
ooit nog eens motor te gaan

nog maar net

rijden. “Voor ieder doel hebben

geboren is, weet u

we spaarmogelijkheden en

“Daarnaast hebben we onze eigen

al dat u hem of haar

wereldwijde Aveco Alarmcentrale die

de kans wilt bieden om

24 uur per dag, 7 dagen in de week

te studeren, het rijbewijs te

kunnen uiteindelijk grote dromen

bereikbaar is bij pech, schade en/of

halen, of meer van de wereld te

worden waargemaakt.”

ziekte. In geval van nood heeft de

ontdekken. Met Zilvervloot Sparen

klant direct persoonlijk contact met

helpt u de dromen van uw kind waar

een van onze eigen specialisten die

te maken. U kent het vast nog uit uw

snel behulpzaam is.”

eigen jeugd, de Zilvervlootrekening waarvan u

zelfs met een klein begin

misschien uw eigen rijbewijs nog heeft betaald”,
lacht Ineke. “Veel mensen hebben er goede herinneringen
aan.”
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Mailen

bankzaken@vrieling.nl

Internet

vrieling.nl
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Fijne feestdagen
en een gezond 2019!

VRIELING
Dedemsvaart

Hardenberg

Zwolle

Langewijk 47

Stelling 5

Eekwal 31

7701 AB Dedemsvaart

7773 ND Hardenberg

8011 LB Zwolle

T 0523 - 28 27 26

T 0523 - 28 27 26

T 038 - 20 31 200

vrieling.nl

