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W
ij hebben vestigingen in Eibergen, 

Lichtenvoorde en Neede. Die kan-

toren zijn ons heilig. Zien is ver-

trouwen. Op onze kantoren zien de 

mensen met wie ze te maken heb-

ben. En dat wij helpen op een nor-

male manier. Dat is de mentaliteit van de Achterhoek: 

doe maar normaal, dan doe je gek genoeg.

 

Onze deur staat open voor onze klanten. We werken 

ook bewust niet op basis van uurtje-factuurtje. En 

klanten krijgen gewoon onze mobiele nummers, zodat 

ze ons altijd kunnen bereiken. Al is het op zaterdag- 

middag.

Betrokkenheid vinden wij essentieel. Niet alleen rich-

ting klant, maar ook richting verzekeraar. Als adviseur 

dienen wij natuurlijk het belang van de klant. Maar die 

klant is niet geholpen als de verzekeraar te weinig pre-

mie ontvangt om te kunnen uitkeren als er onverhoopt 

schade optreedt. Als adviseur zorgen we ervoor dat 

beide partijen blij zijn met elkaar.

Wij sponsoren verschillende voetbalverenigingen. Meer 

uit persoonlijke interesse dan dat we het nodig hebben 

om nieuwe klanten te krijgen. Wij krijgen nieuwe klan-

ten door recommandatie. Omdat we de klant de aan-

dacht geven die hij verdient.

Er is echter een sponsordoel in Lichtenvoorde waar  

wij ons bijzonder verbonden mee voelen. Dat is de  

HuntingRUN, met ingang van dit jaar uitgebreid tot  

de HuntingGAMES. Samen met Nh1816 zijn wij hier 

hoofdsponsor van.

Mijn petekind Manouk is de HuntingRUN drie jaar 

geleden gaan organiseren nadat haar vader werd 

getroffen door de ziekte van Huntington. Dit is een 

erfelijke hersenaandoening. Zenuwcellen in hersen-

delen die bewegingen en verstandelijke vaardigheden 

aansturen, sterven af. Hier bestaat helaas nog geen 

geneesmiddel tegen.

Meer geld voor onderzoek is dus welkom. Inmiddels 

heeft de Stichting HuntingRUN ruim 20.000 euro opge-

haald. Geld waarvan je weet dat het goed terecht komt. 

Wij zijn heel blij dat we hier een steentje aan kunnen 

bijdragen. ■

Adviseur Max Wekking bij de Mallumse watermolen in 

Eibergen. �
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Adviseur Max Wekking (50), directeur en samen  

met Ruud Brinkers eigenaar sinds 2009. Beiden  

zijn actief als bestuurder in het voetbal, Wekking is 

bestuurslid van de businessclub van de voetbalver-

eniging Longa 30 in zijn woonplaats Lichtenvoorde

Kantoor Wormgoor, met vestigingen in Eibergen, 

Lichtenvoorde en Neede

Opgericht 1975

Aantal medewerkers 12,5 op fte-basis

Klanttevredenheidsscore onder klanten Nh1816  

8,3 bij afsluiten nieuwe verzekeringen en 8,7 bij 

schadeafhandeling

IN DE RUBRIEK LOCAL HERO STELT VVP SAMEN MET 

NH1816 HET LOKALE ADVIES KANTOOR CENTRAAL. HET 

BELANG VAN DEZE LOKALE HELDEN VOOR DE SAMEN-

LEVING KAN NIET GENOEG WORDEN BENADRUKT.



NR 3 APRIL 2017 VVP   |  33

LOCAL HERO

LOCAL  HERO


