
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 TVM verzekeringen 

 Adviseur preventie en risicobeheer  
 
 Innovatief en klantgericht 

 
 
Standplaats:  Hoogeveen    
 

 
1. TVM VERZEKERINGEN 
 
TVM verzekeringen is een Nederlandse coöperatieve  verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in het 
verzekeren van transportverkeer. TVM biedt verzekeringen en diensten voor de logistiek en het 
transport over de weg en over water. TVM is leidend in haar thuismarkt en wordt herkend en 
gewaardeerd als innovatieve partner. Met een sterke klantfocus en betrokkenheid bij de 
sociaaleconomische en technische ontwikkelingen in de sector, streeft TVM ernaar een autoriteit te 
zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid.  
 
Als deskundig partner staat TVM haar leden bij op weg naar duurzame, veilige en daarmee continue 
bedrijfsactiviteiten in Nederland en Europa. TVM wil zich daarbij steeds verder ontwikkelen tot ‘full 
service-transportverzekeraar’, waar de aanvullende diensten ‘kennismakelaar’ en ‘dataspecialist’ 
onderdeel van uitmaken. 
 
Coöperatie  
TVM is opgericht door een aantal transportondernemers en heeft een coöperatieve structuur. Al sinds 
de oprichting in 1962 is TVM er voor en door de leden, met als doel het verzekeren van risico’s voor 
de gehele transportsector met een betaalbare premie. Het gaat bij een coöperatie niet om het 
realiseren van zoveel mogelijk winst. Het coöperatieve bedrijf moet economische continuïteit hebben 
en om die reden winstgevend zijn. Winst maken is daarmee voor de coöperatie TVM een middel en 
geen doel. Het collectieve belang voor de leden staat voorop. De leden-verzekerden van TVM kunnen 
hun deelname aan de Ledenraad (50 leden uit Logistiek en Transport en Scheepvaart) een actieve en 
betrokken rol spelen in het bepalen van het beleid van de TVM groep. De verzekerden zijn dus eigenlijk 
de aandeelhouders aan wie TVM dagelijks verantwoording aflegt.  
 

Kernwaarden 
De kernwaarden die ten grondslag liggen aan de coöperatie komen terug in het doen en laten van 
TVM. Dat zit ‘m dus ook in hoe TVM wil omgaan met haar verzekerden, haar leden én haar 
medewerkers. De volgende vier kernwaarden heeft TVM opgesteld: 
 

 betrokken 

 betrouwbaar 

 deskundig 

 ondernemend 
  
Naar de website: https://www.tvm.nl 



   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
Je werkt binnen het team preventie en risicobeheer welke bestaat uit 14 collega’s. Dit 
multidisciplinaire team bestaat uit ervaren professionals die allemaal hun eigen expertise meebrengen 
op het gebied van preventie en risicobeheer. Je legt verantwoording af aan de manager Preventie en 
Risicobeheer.  
 
 
2.  FUNCTIE 

 
Je bent een klantgerichte adviseur die bomvol ideeën zit op het gebied van veiligheid binnen de 
transportsector. Je werkt aan het beheersen en terugdringen van de schadelast bij de klanten van TVM. 
Een baan met veel afwisseling en variatie waarin je veel contact hebt met klanten en de vrijheid hebt 
om ideeën in te brengen. Je bent veel onderweg naar klanten en daarom werk je in de basis vanuit 
huis, met regelmaat is er een overleg of een bijeenkomst op kantoor in Hoogeveen.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

 Je brengt risico’s en schades op basis van data in kaart.  

 Je bent als specialist in staat om met innovatieve oplossingen te komen en daarmee voor de 

klant het verschil te kunnen maken.  

 Je werkt samen met de klant het preventiebeleid uit en begeleidt de implementatie hiervan.  

 Je verzorgt trainingen bij klanten en help je de ondernemers om het preventieverhaal goed te 

laden.  

 

 
4. PROFIEL 
 

 Een afgeronde relevante HBO-opleiding. 

 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de sector logistiek en transport. 

 Kennis van verandermanagement, zowel theoretisch als praktisch. 

 In staat om op basis van data adviezen te formuleren over (rij)gedrag. 

 Ervaring in de verzekeringsbranche is een pré. 

 Passie en ambitie om in onze transformerende wereld samen veilige producten en diensten te 

leveren.  

 De ambitie om een transformerende wereld veilige producten en diensten te leveren.  
 
 
  



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 
In de strategische plannen van TVM om te komen tot de realisatie van haar missie, ambitie en 
strategie in 2025, is “samenwerken” een belangrijke pijler waar de veranderopgave binnen TVM op 
gestoeld is. Stap voor stap wil TVM richting geven aan de verandering, waarbij elke letter staat voor 
een van de speerpunten: 
 
Samen Open staan voor nieuwe inzichten en verbinding zoeken. 
Toekomstgerichte feedback Kwetsbaar en open opstellen. 
Afmaken Realisatiekracht, doen wat beloofd wordt. 
Planmatig   Acties in tijd definiëren en opleveren conform plan. 
 
Naast je samenwerkingsgerichte kwaliteiten, zijn we nadrukkelijk op zoek naar de volgende 
competenties en persoonlijke kwaliteiten: 
 

 Ambitieus en resultaatgericht.  

 Je stelt de klant centraal.  

 Affiniteit met commercie.  

 Maakt de verbinding op alle niveaus. 

 No-nonsense mentaliteit. 

 Open houding.  

 

 
  



   

 

 

 

 

 

 

6. TVM BIEDT  
 
Allereerst biedt TVM je perspectief en mogelijkheden om te groeien bij een verzekeraar die de klant 
centraal stelt en oog heeft voor de individuele medewerker. Je komt te werken in de transportsector 
waar veel gebeurt en waar ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Uitdagend werk in 
een warme werkomgeving met leuke, inspirerende collega’s. Wat je ook wordt aangeboden zijn 
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: 
 

 Salaris wordt ingeschaald op basis van kennis en ervaring, met een minimum van € 4.104,00 en 
een maximum van € 5.862,00 (op basis van 40 uren). 

 Een leaseauto, een laptop en een mobiele telefoon.  

 Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8%. 

 152 wettelijke verlofuren en 48 bovenwettelijke verlofuren (op basis van een 38-urige 
werkweek). 

 Een premievrij pensioen. 

 Een goede thuiswerkregeling. 

 Een mooie functie waar ruimte is voor jouw expertise. 

 Ruimschoots mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.  

 Een ruim aanbod op het gebied van opleidingen.  

 Mogelijkheden om te werken aan je vitaliteit door onder andere sporten met korting.  
 

Kijk hier voor meer informatie over de voordelen van werken bij TVM.  

 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs 
Regiodirecteur | greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl | 06-50221272 
 

https://www.tvm.nl/werken-bij-tvm/voordelen-werken-bij-tvm
mailto:greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl

