
  
  
  
  
  
  

 

 

Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs verzekert zich van een 
optimale bereikbaarheid 
 
 
Met vijf vestigingen en ruim vijfenzestig medewerkers is Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs één van de 
grootste tussenpersonen in het Oosten van het land. Voor de behartiging van zowel de financiële als de 
verzekeringsbelangen van haar klanten is een optimale bereikbaarheid van het grootste belang. Thoma 
Assurantieadviseurs vertrouwt hiervoor op de betrouwbare oplossingen van Voiceworks. 
 
"Als iemand onverhoopt geconfronteerd wordt met schade, is het cruciaal dat de klant ons direct kan bereiken, 24 
uur per dag, zeven dagen in de week," zo vat Hans Nijboer van Thoma Assurantieadviseurs het belang van 100% 
bereikbaarheid kernachtig samen. Nijboer is als applicatie- en systeembeheerder onder meer verantwoordelijk voor 
de bereikbaarheid per telefoon en via internet.  
 
Alarmservice  
"Als iemand onze Alarmservice belt, bijvoorbeeld bij brand- of waterschade, worden direct een aantal zaken in gang 
gezet." Een voorbeeld is de inschakeling van de salvagedienst, die ter plekke beoordeelt welke voorzieningen 
getroffen moeten worden om er voor te zorgen dat de ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten kan voortzetten. Wat 
voor Thoma Assurantieadviseurs van toepassing is op de telefonische bereikbaarheid, geldt ook voor internet. "Onze 
klanten hebben een Online Polismap, waarmee ze hun polissen kunnen raadplegen en wijzigen," aldus Nijboer. 
"Daarnaast gebruiken mensen deze service steeds vaker om schades te melden."  
 
Aanpassing infrastructuur 
Om de bereikbaarheid te optimaliseren heeft Thoma Assurantieadviseurs eind 2012, in samenwerking met VoxIP, de 
telecom- en data-infrastructuur aangepast. VoxIP is een aanbieder van totaaloplossingen op het gebied van 
telefonie-, data- en netwerksystemen. "Daarnaast wilden wij met de aanpassing van de infrastructuur een besparing 
op onze telecomkosten bewerkstelligen," aldus Nijboer. Tot eind 2012 fungeerde de telefooncentrale op de 
hoofdvestiging in Lochem als de spil in de telecominfrastructuur. "We maakten gebruik van Epacity van KPN om 
onze vestigingen met elkaar te koppelen. Alle inkomende telefoontjes, ongeacht welke vestiging dit betrof, liepen 
over onze telefooncentrale in Lochem. Hiervandaan werden ze doorgeschakeld naar de juiste vestiging," licht 
Nijboer toe.  
 
Grote besparing 
"Dit was een dure oplossing," weet Jos Rothman van VoxIP. "Als gevolg van deze constructie kostten ook de 
inkomende telefoontjes geld." Rothman adviseerde Nijboer om over te stappen op de dienst Voice Connect van 
Voiceworks. Rothman: "Voice Connect is een slimme Sip trunk oplossing, die de telefooncentrale van een bedrijf, 
met behoud van alle functionaliteit,  aan het communicatieplatform van Voiceworks koppelt. Omdat alle vestigingen 
zich dankzij deze constructie in één telefonienetwerk bevinden, bellen alle medewerkers van Thoma 
Assurantieadviseurs onderling gratis. Daarnaast leiden de inkomende telefoontjes niet meer tot belkosten, zoals in 
de oude situatie het geval was." Een ander voordeel is dat men bij Thoma Assurantieadviseurs een groot aantal 
bestaande lijnen kon opzeggen. "Doordat de communicatie in de nieuwe situatie over internet loopt, hebben we 
onder meer de vaste KPN-lijnen kunnen opzeggen," vult Nijboer aan. Rothman en Nijboer becijferen de totale  
 



  
  
  
  
  
  

 

 
 
financiële besparing op circa € 1000 per maand. "Dat is veel geld," aldus Nijboer, die tevreden is over het 
functioneren van de nieuwe data- en telecominfrastructuur.  
 
Beter inzicht 
Daarnaast levert de overstap naar Voice Connect de applicatie- en systeembeheerder beter inzicht en overzicht op. 
"Ik kan het belgedrag en de belkosten tot op detailniveau analyseren." Rothman is niet verbaasd over de positieve 
ervaringen van Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. "Het communicatieplatform van Voiceworks is zeer stabiel 
en betrouwbaar. En Voice Connect is een uitgebalanceerde dienst, waarmee bedrijven niet alleen hun 
bereikbaarheid kunnen optimaliseren, maar ook nog eens flink kunnen besparen."  
 
Goede samenwerking 
Ook de onderlinge communicatie tussen Voiceworks en VoxIP stemt Rothman tot tevredenheid. "We werken prima 
samen. Als er al eens een probleem is, dan wordt dit zeer snel opgelost. Wij krijgen ondersteuning waar het maar 
nodig is." Het dealerschap van Voiceworks levert Rothman bovendien een belangrijk ander voordeel op. "Ik krijg 
met enige regelmaat leads vanuit Voiceworks doorgespeeld. Dit is voor mij zeer waardevol. Het betreft dan 
bedrijven die zich rechtstreeks tot Voiceworks hebben gewend met een vraag of verzoek."   


