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ZORGCAMPAGNE 2016 



PROGRAMMA 

 

AGENDA 

 

 Turien & Co. Assuradeuren 

 ZorgQuiz 

 Zorg Ontzorgd – Zorgvergelijker 

 Vragen? 



 Onafhankelijk, opgericht in 1921 

 Distributie via 1.300 professionele assurantieadviseurs 

 Gevolmachtigde van sterke, toonaangevende verzekeraars 

 Exclusieve vertegenwoordiging Zurich  

 Eigen verzekeraar  

 Sterk in maatwerk 

 Actief in Schade, Zorg en Inkomen 

 Totaal premie-inkomen namens verzekeraars ca. € 350 mln. 

 

  

 

 

TURIEN & CO. ASSURADEUREN 

http://www.vgz.nl/


 Zorgvergelijker voor adviseurs 

 Sociale minima  

 MKB proposities  

 Buitenlandse uitzendkrachten  

 Buitenlandse studenten 

 

  

 

 

  

TURIEN & ZORG 

http://www.vgz.nl/


INGEWIKKELD EN WEINIG  

INFORMATIE 



 Vaak de duurste verzekering in een huishouden 

 Goed werkgeverschap: diverse preventiedekkingen, minder 

verzuimkosten 

 

 Adviesmarkt 

 Klant is het overzicht kwijt met 25 zorgverzekeraars met 71 verschillende 

zorgverzekeringen 

 Steeds minder uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten via 

de vergelijkers  

 Gelegenheidscollectiviteiten worden door verzekeraars afgebouwd 

 Grote slapende meerderheid van de verzekerden is nog nooit overgestapt 

 

 

 

KANSEN ZORGMARKT 



 Flexibiliteit en keuzemogelijkheden in producten: 

 Meerdere zorgverzekeraars (Avèro Achmea, VGZ, De Amersfoortse) 

 Alle pakketten / producten van verzekeraars 

 Eigen Turien & Co. productlijn (Primair, Prima, Privilege) 

 Producten en dekkingen op maat voor grotere collectiviteiten 

 Combinaties van Zorg, Inkomen en Schadeverzekeringen met 

mogelijkheden van ontdubbelen van dekkingen 

 Inkoopafspraken van risicodrager worden gevolgd, hetgeen de klant 

dezelfde voordelen biedt  

 Onderscheidend op servicegebied, gericht op gemak voor zowel 

werkgever als werknemers 

 

  

 

 

TURIEN & ZORG 



 

 

 

DE ZORGQUIZ 





 

Het geven van goed zorgverzekeringsadvies voor u zo gemakkelijk 

mogelijk maken.  

 

  

 

 

  

UITGANGSPUNT 



WAAROM GÉÉN 

ZORGVERZEKERINGEN? 

Aanstelling bij slechts één of enkele 

zorgverzekeraars 

 Via Turien & Co. - UPIVA de keuze 

uit 7 maatschappijen met meerdere 

producten 

Lastig te vergelijken  Gratis vergelijkingsmodule 

In verhouding veel werk  UPIVA neemt het werk uit handen 

Geen gespecialiseerde 

zorgverzekeringskennis 

 UPIVA is altijd bereikbaar voor u en 

uw klant 

Lage verdienste  UPIVA doet het werk en 

bescherming van uw portefeuille 

Korting concurrenten hoger  via Turien & Co. - UPIVA hoge 

korting bij 7 maatschappijen met 

meerdere producten 



UW EIGEN ZORGVERGELIJKER 

• 2 gratis zorgvergelijkingsmodules. 1 voor particulieren, 1 voor het MKB 

• 7 gerenommeerde maatschappijen met meerdere producten in één 

vergelijkingsmodule 

• Module al sinds 2005 in ontwikkeling 

• Module is responsive (schaalt mee met de schermafmeting) 

• Modules kosteloos aangepast naar uw huisstijl 

• Eigen regie, u heeft de mogelijkheid voor het instellen van de selectief 

polis (standaard staat deze in de module aan) 

 



 

 

 

 

VOORDELEN 

 2 gratis zorgvergelijkingsmodules;1 voor particulieren, 1 voor het MKB 

 24/7 heldesk voor u en uw klant 

 Minimaal 7 gerenommeerde verzekeraars in één vergelijkingsmodule 

 Modules kosteloos aangepast naar uw huisstijl 

 Module is responsive (schaalt mee met afmeting scherm) 

 

 

 



 Service providing Zorgverzekeringen 

 Vergelijkingssoftware 

 Hoge kortingen 

 Specialistische kennis zorgverzekeringsmarkt 

 24/7 bereikbaar voor u en uw relaties 

 

  

 

 

  

TURIEN & UPIVA 



SERVICE VAN UPIVA 

• UPIVA neemt het werk uit handen en beschermt uw portefeuille 

• De helpdesk is 24/7 bereikbaar voor u en uw klant 

• Uw klanten worden namens uw kantoor te woord gestaan 

• E-mails worden namens uw kantoor behandeld binnen één werkuur 

• Offertes worden voor u dezelfde werkdag verwerkt 

• Gediplomeerde specialisten 

• Turien & Co. en UPIVA benaderen nooit zonder uw toestemming uw 

relaties  

• Portefeuillerecht ligt bij u 

• Hoge provisies bij 7 maatschappijen (vaak even hoog als rechtstreeks) 

• Hoge korting voor uw relaties 

• Op verzoek: Mailing vanuit UPIVA naar uw klanten, incl. nabellen 

 



MAATSCHAPPIJEN 



MAATSCHAPPIJEN 



MAATSCHAPPIJEN 



COMMUNICATIE 



COMMUNICATIE 

Drie mogelijkheden voor communicatie met uw vergelijker: 

 Standaard communicatie: Telefoonnummer en mailadres Upiva. Upiva 

vraagt altijd eerst aan de klant via welke tussenpersoon de verzekerde 

komt. Beantwoording altijd binnen een werkuur. 

 Communicatie Telefoonnummer en mailadres Upiva onder uw naam: Kosten 

hiervoor zijn eenmalig € 250,- voor telefoon (tot 1-11-2016) en € 250,- voor 

apart mailadres (naamtp@upiva.nl).  

 Telefoonnummer en mailadres van uzelf: dit betekent dat u zelf alle vragen 

die n.a.v. vergelijkingen komen zelf beantwoordt.  

 

 

 

 

 

 



TURIEN & UPIVA 
Turien & Co. UPIVA 

Maatschappijen Amersfoortse, Avéro, VGZ Delta Lloyd, Menzis, Ohra, ZK 

Rekening Courant Maandelijks  Elk kwartaal (vanaf 1-4) 

Kopie polissen Standaard Geen, u krijgt een dekkingsbevestiging 

Deelnemersoverzichten Op verzoek  4x per jaar 

Provisie Gelijk aan de maatschappij Marktconform 

Vragen over de module en 

aanpassing module, zoals 

telefoonnummer en logo etc. 

   

Agentnaam op polis Uw naam Upiva, naam collectiviteit: TPC Turien 

Gebruikers- 

aanstellingsovereenkomst 
Al bestaand  Via de module, rond november 

Cross sell Nee Nee 

Portefeuillerecht Altijd bij u Altijd bij u 

072 - 518 19 70 088 – 121 02 07 



TIJDSPAD 

Datum Onderwerp Wie 

Vanaf 19 oktober Verzending modules Turien & Co. 

Tot 1 november Aanlevering logo  U 

Tot 1 november 

Optioneel: andere keuze voor 

wijze communicatie U en Upiva 

1 - 13 november Gebruikersovereenkomst Upiva en U 

2 -18 november Premies bekend 

Maatschappijen en 

Turien & Co. 

18 - november Upiva module 2016 gereed Upiva 

19 november Deurmatdatum: polis 2016 

Maatschappijen en 

Turien & Co. 

November - december Actie richting uw klanten U met Upiva 

december Rapportages over gebruik tool Upiva 



 

 

 

ZORGVERGELIJKINGSMODULE 

 

Demonstratie van de module 



 

“Ik heb een zorgvergelijker, wat nu?” 
 

  Marketing richting verzekerde 



Maak de marketing voor onze adviseurs zo makkelijk mogelijk.  

  

 

 Doel:  

•  Effectief onder de aandacht brengen van uw eigen vergelijker.  

•  Zorgen dat er traffic op gang komt. 

 

Doelstelling: 

• Welke kanalen zijn handig om in te zetten? 

• Waar gaat Turien & Co. u bij ondersteunen? 

 

Resulterend in: 

Een praktische marketingkit 

 

Geen absolute waarheid! Ideeën, praktische voorbeelden zijn welkom. 

 

Kortom: marketing dus. 

OPDRACHT 



Nieuwsbrief 

Direct  

mailing 

Telefonisch 

Website 

Banner 

Twitter 

Persoonlijk advies 

Facebook 

LinkedIn 

MARKETINGKIT 

Persbericht 

Liever mondeling advies? Bel 08800000 



A) Marketingkit Primair  - alleen de marketingkit 

 

B) Marketingkit Prima   - marketingkit + database mailen  

 

C) Marketingkit Privilege  - marketingkit + database mailen + 50 nabellen  

OPTIES 

MARKETINGONDERSTEUNING 
(Alle opties zijn gratis) 



Optie A: 

Begin november sturen wij de marketingkit. U kunt aan de slag! 

 

Optie B: 

Als optie A. Daarnaast  wordt u gebeld door medewerker UPIVA voor 

afstemming van uw mailing.  

 

Optie C: 

Als optie B. Daarnaast wordt u door medewerker UPIVA gebeld over 

afstemming mailing en te bellen relaties. 

WAT MOET IK DOEN? 



 

 

Ondersteuning nodig tijdens uw campagne? 

 

 

mkroon@turien.nl  / communicatie@turien.nl   

 

 

072 – 5 181 195 

 

nl.linkedin.com/in/kroonmarcel 

 

https://twitter.com/Marcel_Kroon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er klaar voor! U ook? 



 

 

 

 

www.turien.nl/zorgontzorgd 

 

 
Turien & Co. 072 - 518 19 70 

Upiva: 088 – 121 02 07 

 

VRAGEN? 



 

 

 

Om u als assurantieadviseur in 

deze drukke tijd te ontzorgen 


