
Maatschappelijk betrokken

Coöperatief verzekeren is risico’s afdekken 

met oog voor de wereld om ons heen. 

Het besef dat we een verschil kunnen maken, 

als we met elkaar de schouders eronder zetten.

“Prachtig hoe het dorp en onze relaties 
met het evenement bezig waren.”

Ton van HoofT
Van Hooft & Postema



LocaL Hero
als regionaal adviseur sta je midden in de lokale samen-
leving. Jij geeft je eigen invulling aan maatschappelijk 
betrokken ondernemen. Wellicht ben je zelfs al nauw 
betrokken bij lokale initiatieven. nh1816 wil je hier als 
partner graag bij ondersteunen. We trekken samen op in 
een lokaal project en doen zo iets terug voor jouw lokale 
samenleving en het goede doel.
Het steunen van lokale projecten verstevigt je zichtbaar-
heid bij je klanten en je positie als local hero.

voorwaarden
een project kunnen wij mede mogelijk maken, wanneer:

✔ er een directe koppeling met het goede doel is;

✔ het project een particulier karakter heeft;

✔ het project lokaal/regionaal maatschappelijk belang heeft;

✔ het project nog gerealiseerd moet worden en dit binnen  

een jaar uitvoerbaar is;

✔ minimaal twee maanden voorbereidingstijd in acht wordt genomen;

✔ het goede doel betrekking heeft op bijvoorbeeld veiligheid,  

educatie, ziekte of handicap;

✔ het project in het werkgebied van jouw kantoor plaatsvindt;

✔ van de bijdrage die wij verlenen minimaal de helft rechtstreeks  

naar het goede doel gaat;

✔ op het project naast Nh1816 meerdere sponsoren en donateurs 

betrokken zijn;

✔ het goede doel een aNBI-status heeft.

Communicatie
Jij staat als local hero centraal in de ondersteuning van het goede  

doel en de betrokkenheid op het project. Nh1816 verbindt daar als 

maatschappij ook haar naam aan. Daarbij betrekken we bovendien 

onze gezamenlijke relaties op het project. Zo laten we onze klanten 

weten dat ze bij de juiste adviseur en de juiste verzekeraar klant zijn. 

De verzekeraar die mét en vóór elkaar verzekert. 

aanvraag
Heb jij een initiatief en goed doel dat je samen met Nh1816 wil steunen, 

vul dan het aanvraagformulier in. Voor vragen over het voorstellen van 

een nieuw project neem je eerst contact op met je accountmanager.

Paragames

“Problemen oplossen 
en dromen realiseren!”

EllEn MarTEns
stoof-ZuyderleVen

notHing else
matters

“Mooi, wanneer je met je 
hobby iets kunt betekenen 
voor anderen!” 
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“4.000 lokale, betrokken 
bezoekers. En gewoon 
om de hoek van ons kantoor.”
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JP Balki-run

“Samen met mijn eigen 
klanten voor het goede doel. 
Een trots gevoel.”
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