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Zoals altijd staat Groot Assurantiën 
bv voor u klaar. Wij zijn u graag 
van dienst bij vragen over 
verzekeringen, hypotheken, 
financieringen, beleggen, sparen 
of pensioenen. Zie ook hiervoor 
de antwoordkaart op de achterkant 
van dit bulletin. Ook kunt u ons 
bellen (0224) 296000.

Adviseurs in Financiële Zekerheid

Deze keer een memorabele nieuwsbrief in de geschiedenis van 
Groot Assurantiën, ik zal u uitleggen waarom.

Veranderingen bij 
Groot Assurantiën

Toen mijn broer Theo en ik op 1 oktober 1994 de assurantieportefeuille 
van Dick Wiering overnamen werd Groot Assurantiën in het leven ge-
roepen. Na jaren enthousiast samenwerken kwam er in 1999 een nieuwe 
vaste kracht bij, Yvonne Kouwenberg en in 2004 kwam Ruud Groot ons 
team versterken. Al jaren werken we met dit vertrouwde team en probe-
ren we u altijd betrokken en bekwaam van dienst te zijn.

Een van ons heeft ondertussen een respectabele leeftijd bereikt en be-
sloten het team te gaan verlaten en dat is het langst zittende teamlid, 
mijn broer Theo. Tot 1994 was hij 17 jaar lang bij Wiering Assurantiën 
in dienst, van 1994 tot 2004 mede-eigenaar van Groot Assurantiën en 
vanaf 2004 weer in loondienst bij Groot Assurantiën. Hij heeft een groot 
stempel op de onderneming gedrukt door ervoor te zorgen dat er een 
bijzondere accuratesse in het bedrijf aanwezig was, waar iedereen van 
heeft kunnen profiteren. Theo heeft zich geprofileerd als betrokken en 
deskundig assurantiebemiddelaar en het persoonlijk contact met u als 
klant had hij altijd hoog in het vaandel staan.

Op 31 maart 2012 zal dan helaas zijn laatste werkdag bij Groot Assuran-
tiën zijn. Wij en waarschijnlijk ook u zullen hem zeker gaan missen. Theo 
heeft aangegeven geen groot afscheid te willen. Toch willen we u, op 
eenvoudige wijze de gelegenheid geven om het kantoor binnen te lopen 
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Ik ben Ruud Groot, ik werk sinds april 2000 bij Groot 
Assurantiën. Ik ben begonnen op therapeutische basis 
met papier versnipperen voor een uurtje in de week.  
De samenwerking beviel aan beide zijden en lang- 
zaam hebben we dat uitgebreid met andere kantoor- 
werkzaamheden. Nadat ik mijn boekhouddiploma heb  
gehaald, ben ik de assurantie B cursus gaan volgen,  
deze heb ik in januari 2005 met succes afgerond. In 
april 2004 ben ik in vaste dienst komen werken bij 
Groot Assurantiën.
Mijn werkzaamheden op kantoor zijn voornamelijk 
de debiteuren en crediteuren en alle randverschijnse-
len die daar bij horen, plus regel ik alles voor de al om 
bekende vogelverzekering.
Natuurlijk gaan we Theo missen, maar we krijgen er 
met Jolanda iemand voor terug die volgens mij uitste-
kend past bij ons (kleine) kantoor.

Reeds lange tijd ben ik werkzaam in de assurantiën, 
en heb inmiddels de nodige veranderingen meege-
maakt. Ooit begonnen bij Wiering Assurantiën en, na 
een tijdelijke onderbreking als fulltime moeder, sinds 
1999 parttime aan de slag bij Groot Assurantiën. 
Mijn hoofdtaak is het regelen van schades, waarbij 
het belang van de cliënt uiteraard altijd voorop staat. 
Daarnaast hou ik me bezig met diverse administra-
tieve en ondersteunende zaken. 
Wat betreft de toekomst ga ik Theo zeker missen, 
maar tegelijk heb ik veel vertrouwen in mijn huidige 
en mijn nieuwe collega’s.
Yvonne Kouwenberg

➤



Eerst dacht ik om op mijn laatste werkdag gewoon 
de deur uit te lopen, en zo mijn arbeidsvrije leven 
tegemoet te gaan.
Mensen in mijn naaste omgeving zeiden onmiddellijk 
dat ik dat toch echt niet zo kon gaan doen. En gelijk 
hebben zij natuurlijk.
Indien je vanaf 1 januari 1978, eerst voor Wiering  
Assurantiën en later samen met mijn broer Peter voor 
Groot Assurantiën bv, talloze mensen verzekerings-, 
financiële en andere zaken hebt besproken, behandeld 
en aangehoord, dan kan je ruim 34 jaar later niet zo-
maar de deur uitlopen.

Ik wil u oprecht danken voor het in mij gestelde ver-
trouwen in de afgelopen 34 jaar. Jaren waarin onze 
contacten veelal in een ongedwongen en prettige 
sfeer en met wederzijds vertrouwen hebben plaats-
gevonden.
Nu ik ga stoppen en ook de wereld van de financiële  
(verzekerings)adviseur ten gevolge van vooral wet-

geving behoorlijk is veranderd, zullen de werkzaam- 
heden bij en door Groot Assurantiën anders inge-
richt gaan worden. Peter heeft het team van Groot  
Assurantiën zodanig aangepast dat men u de komende  
jaren nog steeds optimaal van dienst zal kunnen zijn.  
Ik heb daar alle vertrouwen in. 
   
Mensen, nogmaals bedankt en het gaat u goed.

Theo Groot               

Op 1 april 2012 zal ik stoppen met mijn 
werkzaamheden bij Groot Assurantiën bv.

Ik stop ermee. 
Mensen bedankt !!!!!

om hem een afscheidsgroet te brengen. Wanneer het 
uitkomt bent u van harte welkom op het Noord waar 
hij nog dagelijks te vinden is tot 31 maart.
Dit naderende afscheid dwong mij natuurlijk over de 
toekomst na te denken. 
In de verzekeringswereld is heel veel gaande en de fi-
nanciële wereld staat flink op zijn kop. De woekerpolis 
affaire, de kredietcrisis, de inzakkende woningmarkt 
zijn een aantal zaken die niemand zullen zijn ontgaan. 
Maar ook de beloningssystemen voor levensverzeke-
ringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn 
enorme ingrepen in de assurantiewereld. 
Op die ontwikkelingen wil Groot Assurantiën kun-
nen inspringen om u ook in de toekomst deskundig 
en betrokken te kunnen blijven adviseren.

Daarom is eind vorig jaar al Mark Daamen in dienst 
gekomen bij Groot Assurantiën. Mark is hypotheek- 
en pensioen specialist. Hij gaat meer en nog beter de 
hypotheektak van Groot Assurantiën bedienen om u 

daarbij zo goed mogelijk te van dienst te kunnen zijn. 
Hiervoor is Groot Hypotheken in het leven geroepen 
en hebben we naast de website van Groot Assuran-
tiën (www.grootassurantien.nl) ook een website voor 
de hypotheken geopend (www.groothypotheken.nl)  
Waar u Groot Assurantiën aan het reeds bekende bor-
deaux rode logo herkent, zult u Groot Hypotheek 
gaan herkennen aan het frisse oranje logo. Bekijk  
gerust eens de website. 

Per 1 maart zal ook Jolanda van der Krogt ons team 
komen versterken. Jolanda zal de plaats van Theo  
gaan innemen. Zij heeft een zeer lange staat van dienst 
op de afdeling verzekeringen bij de Rabobank en is 
werkzaam geweest bij Univé verzekeringen. 
Wij heten Mark en Jolanda van harte welkom bij 
Groot Assurantiën. We vormen vanaf 31 maart een 
nieuw deskundig, gemotiveerd en adequaat team 
waar u met al uw vragen over financiële producten 
terecht kunt. Zij zullen zich verderop in deze nieuws-
brief aan u voorstellen. 

Rest ons Theo te bedanken voor zijn jarenlange 
trouwe inzet voor Groot Assurantiën. We hebben een 
mooie tijd gehad en wensen hem, samen met zijn 
vrouw Joke nog vele gelukkige jaren toe.

Peter Groot

Met ingang van 1 maart 2012 kom ik het team van 
Groot Assurantiën versterken.
Ruim 25 jaar ben ik werkzaam in de verzekerings-
branche. In het verleden heb ik als assurantie-adviseur 
in de buitendienst gewerkt. Na de komst van mijn 
kinderen ben ik parttime gaan werken en heb ik mij 
meer op de advisering in de binnendienst gericht. 
Als intern specialist verzekeringen hield ik mij tot 
voor kort bezig met de advisering over zowel parti-
culiere als zakelijke verzekeringen. 
Ik werkte bij verschillende banken en verzekerings-
maatschappijen.
De reden dat ik de overstap naar Groot heb gemaakt, 
is dat ik het gevoel heb dat de klant hier echt centraal 
staat.  De persoonlijke benadering en de kleinschalig-
heid van het bedrijf spreken mij enorm aan.
Ik vind het belangrijk om goed uit te zoeken welke 
verzekeringen het beste bij de klant past. 
Klanttevredenheid staat bij mij dan ook hoog in het 
vaandel.

En wel van mij: Jolanda van der Krogt. Ik ben 
44 jaar en woon samen met mijn man Harry en 
twee dochters in Alkmaar.

Buiten mijn werk verricht ik nog andere activiteiten: 
ik doe de administratie van het eigen bouwbedrijf 
van mijn man. Daarnaast ben ik actief in het vereni-
gingsleven. Op dit moment is dat de organisatie van 
de jaarlijkse ijsshow van onze schaatsvereniging. Dit 
is een groot evenement waar ik met veel plezier tijd 
voor vrijmaak.
Jolanda van der Krogt

Een nieuw gezicht bij Groot Assurantiën

Mijn naam is Mark Daamen, 35 jaar oud en per  
november 2011 bij Groot Hypotheken als Erkend 
Hypotheek Adviseur aan het werk. Sinds 1999 ben 
ik werkzaam in de financiële dienstverlening als  
adviseur pensioenen en hypotheken. Hoewel ik ooit 
begonnen ben bij een Bank, vind ik het werken op 
een assurantiekantoor veel leuker. Je ontmoet dage-
lijks klanten waar je veel voor kunt betekenen. De 
afgelopen maanden heb ik zo veel klanten kunnen 
helpen met het kiezen van een juiste hypotheek. Ik 
zie het als mijn taak mensen die op zoek zijn naar 
een hypotheek te helpen met het maken van de 
juiste keuze. Dit helpen doe ik door u te informeren 
over de mogelijkheden die er zijn en het toelichten 
van de voor- en nadelen van beslissingen die u wilt  
nemen. Het hele adviestraject waarmee ik u help 
heeft als doel te zorgen dat u met een goed gevoel de 
juiste keuze heeft gemaakt.

Sommige kennen me misschien al omdat ik hen 
geholpen heb met het kiezen van een juiste hy-
pothecaire financiering, maar omdat ik de meeste 
klanten nog niet heb mogen spreken zal ik mij 
voorstellen.

Bent u zelf of op zoek naar goed advies. Maakt dan 
deze maand nog een afspraak met mij.

Met vriendelijke groet,

Mark Daamen

Even voorstellen: Mark Daamen


