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De Onderlingen: “Het persoonlijke is onze kracht” 

 

Vv Lekkerkerk Businessclub-lid De Onderlingen werd 124 jaar geleden als 

coöperatie zonder winstoogmerk opgericht door een groep agrariërs uit de 

Krimpener- en Lopikerwaard. Nu, ruim een eeuw later, heeft dat principe niets aan 

kracht ingeboet. 

In een wereld waarin banken en verzekeraars zich steeds verder terugtrekken uit de 

landelijke gebieden en aandeelhouders hun deel van de winst opeisen, houdt De Onderlingen 

meer dan ooit vast aan haar principes: er zijn voor haar leden/klanten met fysieke kantoren in 

Lekkerkerk, Benschop en Schoonhoven en adviseurs die direct aanspreekbaar zijn. “Je kunt 

bij De Onderlingen terecht voor het verzekeren van alle roerende en onroerende zaken,” 

vertelt Hans Raven, particulier buitendienstadviseur met het verzekeren van rieten daken als 

extra specialisme. “Daarnaast leveren we alle financiële diensten zoals: autoverzekeringen, 

rechtsbijstandverzekeringen, doorlopende reisverzekeringen, levensverzekeringen, 

hypotheekbemiddeling en –vanuit RegioBank in Schoonhoven en Benschop- alle bankzaken. 

Een bijzonder compleet pakket dus.” 

“Het persoonlijke is onze kracht”, weet Thomas Bläcker. “Bij De Onderlingen tref je in je eigen 

regio vaste gezichten, stuk voor stuk mensen met kennis van zaken en ervaring op hun 

vakgebied. We voelen ons persoonlijk betrokken bij onze leden/klanten en zijn toegankelijk. 

Die manier van werken wordt zeer gewaardeerd. Ook onze scherpe premies spreken veel 

mensen aan. Die kunnen we aanbieden omdat we een coöperatie zonder winstoogmerk zijn. 

Onze leden zijn de aandeelhouders. Wanneer we een goed jaar hebben gehad, zoals in 2020 

opnieuw het geval was, hebben zij daar ook wat aan. Dat zie je bij de grote 

verzekeringsmaatschappijen niet gebeuren. Daar komen alleen de aandeelhouders in beeld als 

er iets te verdelen valt.” 

“De Onderlingen is van origine een agrarische verzekeringsmaatschappij. Dat zie je nog altijd 

volop terug in ons ledenbestand en onze dienstverlening ten behoeve van de agrarische 

sector,” vertelt Jeanine Schra, agrarisch buitendienstadviseur .” Wij verzekeren 

bedrijfsgebouwen, schuren, loodsen, ligboxstallen, jongveestallen, werkplaatsen, silo’s en 

hooibergen.  
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Het vertrouwen vanuit de markt is groot. Men weet dat men bij ons goed verzekerd is, dat we 

maatwerk kunnen bieden én snel ter plekke zijn als er zaken moeten worden besproken of er 

een probleem is ontstaan. 

Haar maatschappelijke betrokkenheid toont De Onderlingen op verschillende manieren. 

“Sportsponsoring is daar één van”, zegt Peter den Ouden. “We vinden het belangrijk dat de 

dorpen van de Krimpenerwaard en Lopikerwaard hun vitaliteit behouden. Een vereniging als 

vv Lekkerkerk speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel mensen uit het dorp. 

Bovendien telt de club veel jeugdleden. Wij vinden het prettig om met onze businessclub-

bijdrage mee te helpen om zo’n mooie vereniging in stand te houden. Bovendien houd ik zelf 

van voetbal. Ik heb tot aan de senioren bij ASV in Ammerstol gespeeld.” Ook Thomas Bläcker 

heeft een voetbalachtergrond. “Ik was in mijn jeugd lid van vv Wadenoijen”, duikt hij terug in 

de tijd. Hans Raven geniet van andere takken van sport. “Ik ben een enthousiast 

badmintonner en stap graag op de racefiets.” Jeanine Schra mag je zelfs een multi-sporter 

noemen. “Ik doe aan hardlopen, wandel graag, vind het heerlijk om op de fiets te stappen en 

ben weer begonnen met pilates. Heerlijk dat het weer kan! En fijn ook dat er weer volop 

gevoetbald kan worden.” 

Meer weten over de Onderlingen? Kijk op www.onderlingen.nl en de facebookpagina 

@facebook.com/onderlingen.nl . 


