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Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

voorwoordINHoUd

EEn markt waarin vEEl 
gEbEurt   
Als journalist kijk ik zo nu en dan met een gezonde dosis jaloezie 
naar experts, reconditioneerders en schadeherstellers. Omdat zij 
geregeld bijzondere schades en andere boeiende dingen meema-
ken. Natuurlijk heb je ook in mijn vakgebied soms niet te klagen. 
Zo had ik in maart het voorrecht om mee te mogen rijden met de 
grootschalige ‘platooning’-proef met 55 zelfrijdende auto’s die op 
de A2 tussen het ‘normale’ verkeer door tussen Amsterdam en 
Beesd vice versa grotendeels autonoom heen en weer rijden. Een 
hele bijzondere ervaring, zelfs voor iemand als ik die allesbehalve 
als autofreak bestempeld kan worden.

Bijzonder aan mijn vak is dat het nieuws zich soms moeilijk laat 
voorspellen. Zo heeft dit nummer van Schade Magazine - onver-
wachts - een opvallend hoog automotive gehalte. Naast aan-
dacht voor de genoemde platoon-test treft u een uitgebreide sa-
menvatting aan van een interessant rapport van CED met als titel  
‘Moving Forward in mobility’. Hierin wordt zowel aan de hand van 
een groot aantal schade- en andere cijfers als van een groot aan-
tal trends een prima kijkje gegeven in de automotive schadebran-
che, een segment waarin de afgelopen jaren reeds veel is gebeurd 
en waarin de komende tijd nog meer te gebeuren staat. Dat laat-
ste werd ook duidelijk tijdens het congres van Automotive Insiders 
over disrupties en innovaties in de autoschadeherstelsector, een 
bedrijfstak die het al enige tijd zo mogelijk nóg moeilijker heeft 
dan de expertise- en reconditioneringsbranche.

Ook uit andere artikelen in deze editie van Schade Magazine blijkt 
dat de schaderegelingmarkt een segment is waarin veel gebeurt. 
Denk bijvoorbeeld aan de vele veranderingen en nieuwe initia-
tieven op letselschadegebied, waaronder de proef met één me-
disch adviseur, de ontwikkelingen in reconditioneringsland en 
de aankondiging van de nieuwe combinatie van Korevaar van 
Dijk Letselschade en Europrotector om onder de nieuwe naam 
Flyct het werkgebied te gaan uitbreiden naar andere (niet letsel)  
schadebranches.
 
Kortom, misschien bent u zelfs een tikkeltje jaloers op mij en mijn 
collega-vakjournalisten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook 
wij een interessant vak hebben. Never a dull moment en altijd wat 
te beleven.

volg ons ook op twitter: 
www.twitter.com/schademagazine

Jan van Stigt Thans
hoofd- en eindredacteur

Contra-expertise is meer gemeengoed geworden
Interview met het verjongde managementteam van Coolen Expertise.
 
Brede introductie zelfrijdende auto stap dichterbij na succesvolle pilot op 
de A-2. 
Verslag van een bijzondere proef. Hoofd- en eindredacteur Jan van Stigt Thans 
reed mee: als passagier.  

People’s Business
Foto-impressie van de opening van het nieuwe hoofdkantoor van BELFOR 
(Nederland) in Rotterdam.
 
Flyct, nieuwe marktleider op letselgebied, gaat intermediair en verzeker-
den ook bijstaan bij schadeafwikkeling in andere branches 
John Peerbolte, commercieel directeur bij de nieuwe combinatie na samen-
gaan Korevaar van Dijk Letselschade en Europrotector, licht de nieuwe naam en 
nieuwe koers toe.

Rubriek ‘Frisse blik’: Marlies van der Meulen-Sahni 
In deze rubriek laten we telkens een directielid uit de verzekerings- en schade-
regelingsbranche aan het woord die afkomstig is uit een andere bedrijfstak en 
zijn visie geeft op de bedrijfstak waarin hij of zij nu werkzaam is. In de vijfde editie 
Marlies van der Meulen-Sahni, managing director bij Polygon Nederland.

Bespiegelingen over innovatie. Verslag van het 16e PIV-congres.

SchadeBedrijvigheden: Nieuws van het bedrijven- en organisatiefront

Schade-expert Jeroen de Haas geeft in boek kijkje in de bijzondere wereld 
van het containervervoer. 
Interview met Jeroen de Haas, directeur van BMT Surveys over de vele facetten 
van het moderne containervervoer. Een zowel uit vakmatig als economisch oog-
punt buitengewoon interessante wereld, die naar zijn mening in de afgelopen 
decennia een cruciale bijdrage heeft geleverd aan de welvaart in de wereld.
 
Acht trends die de autoverzekeringsmarkt ontwrichten en businessmodel-
len op zijn kop zetten
Samenvatting van het rapport ‘Moving Forward in Mobility’ waarin CED markt 
voor autoschades in kaart brengt: in cijfers en in trends.

Het sociale gezicht van de branche
Foto-impressie van de werkzaamheden die de medewerkers van Cunningham 
Lindsey hebben verricht in het kader van ‘NL doet’

De jeugd van tegenwoordig: 
Femke van Heteren, milieukundig schade-expert bij Vanderwal & Joosten, geeft 
antwoord op een aantal prikkelende vragen. 

SchadeBerichen: Kort schadenieuws uit het buitenland

Disrupties leiden tot innovaties en innovaties brengen kansen met zich mee.
Verslag van de marktbijeenkomst ‘Disruptie in de Schadesector’, die werd geor-
ganiseerd door Automotive Insiders. Hierbij werden de eerste winnaars bekend 
gemaakt van de Autoschade Awards en werd ook AUMACON’s schadeketen 
Top-25 gepresenteerd

SchadeBerichten: Kort schadenieuws uit eigen land 

SchadeTransfers: nieuws van de arbeidsmarkt

SchadeKalender: evenementen op schade-, riskmanagement en verzekerings-
gebied in de komende periode.
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Verjongingsslag binnen managementteam Coolen Expertise

CoNtra-expertIse 
is meer gemeengoed geworden

Het nieuwe, verjongde managementteam van Coolen Expertise: v.l.n.r. ing. Johan van Griensven, drs Maik Vaneker, Kerensa Breddels en drs Klaas Coolen. “De opstelling van veel verzekeraars bij 
schade is formeler en harder geworden. Verzekeraars stellen steeds vaker ook een veel diepgaander onderzoek in.”
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Co n T r a - E x p E rT i S E

De samenleving verandert; zo ook de (contra)expertisemarkt, vinden de vier partners die het sinds kort voor het zeggen heb-
ben bij Coolen Expertise nu naast drs. Klaas Coolen ook mevr. Kerensa Breddels, drs. Maik Vaneker en ing. Johan van Griensven 
als partner tot het contra-expertisebureau zijn toegetreden. als positieve ontwikkeling noemen zij dat contra-expertise in de 
verzekeringsmarkt meer gemeengoed is geworden en ook meer is geaccepteerd bij vooral het intermediair en (medewerkers 
van) expertisebureaus die voor verzekeraars werken. Daar staat volgens hen tegenover dat de houding van een groot aantal  
verzekeraars bij schade formeler, zakelijker en kritischer is geworden. “Een verhardende opstelling, die onder meer tot uiting 
komt in het vaker inschakelen van onderzoekbureaus en bovendien gerichter naar uitsluitingen te laten zoeken.”

Coolen Expertise maakte in 2003 met grondlegger Anton 
Coolen aan het roer de opvallende en overstap van een 
expertisebureau dat voor verzekeraars werkte naar ‘de 
andere kant’: een contra-expertisebureau met een zeker 
voor die tijd afwijkende, zeer directe en duidelijke markt-
benadering. Klaas Coolen: “Ik durf te stellen dat we hier-
mee de contra-expertisemarkt hebben opengebroken en 
op z’n kop hebben gezet. Onze succesvolle aanpak was 
voor verzekeraars even wennen, maar verzekerden dra-
gen ons van meet af aan op handen. Er waren destijds 
twee gerenommeerde contra-expertisebureaus. Na ons 
zijn er veel meer contra-bureaus bijgekomen, waaronder 
voornamelijk ‘eenpitters’. Goed voor gedupeerde parti-
culieren en bedrijven, die nu veel meer keuzemogelijk-
heden hebben dan destijds.”

Volgens Klaas is het Coolen Expertise commercieel voor 
de wind gegaan. “De afgelopen jaren zijn we gemiddeld 
met zo’n 10% per jaar gegroeid. We worden veelvuldig 
in het hoge(re) segment ingeschakeld op verzoek van 
het intermediair en verzekerden. Qua omzet nemen we 
de tweede plaats in de contra-expertisemarkt in”, aldus 
Coolen, volgens wie ook de bekendheid van zijn bureau 
in de loop der jaren sterk is gegroeid. “Tijdens de lezin-
gen die we geregeld verzorgen voor onder meer onder-
nemersverengingen blijkt telkens weer dat meer mensen 
ons kennen dan we zelf denken. Ook onze ca. 3.500 ‘re-
ferenten’, mensen die wij eerder bij een schade hebben 
bijgestaan, dragen als ambassadeur sterk aan onze be-
kendheid bij. Zij zorgen samen met het intermediair voor 
ongeveer 80% van onze nieuwe opdrachten.” 

FriSSE winD
Nu de 65-jarige Anton Coolen plaats heeft gemaakt voor 
drie nieuwe vennoten, heeft het managementteam van 
Coolen Expertise een verjongingsslag doorgemaakt. 
Klaas Coolen daarover: “Het zijn drie hoogopgeleide, 
hardwerkende professionals met hart voor de klant en 
voor de zaak, die de afgelopen jaren hun steentje heb-
ben bijgedragen aan belangrijke veranderingen en groei 
binnen ons bedrijf. Zij hebben ieder voor zich bewezen 
anders te durven denken en vormen daarmee een garan-
tie voor een frisse wind en verdere innovatie in onze aan-
pak. Met hen gaan we een nieuwe fase van ons bedrijf in”

Kerensa Breddels heeft de meeste ervaring van de drie. 
“Doen!” is haar kort maar krachtige antwoord op de vraag 
wat haar werk zo interessant maakt. “Er zijn voor onze 
klanten op het moment van schade, hen bij de hand ne-
men en de benodigde actie ondernemen om hen uit de 
ellende te halen en te houden. We bieden alternatieven, 
investeren tijd en energie in een schaderegeling om hen 
er zo snel mogelijk weer bovenop te laten komen.” 

Mensen helpen is ook de rode draad in de antwoorden 
van Maik Vaneker en bouwkundige Johan van Griensven. 
“Of je nu particulier of ondernemer bent, iedereen komt 
bij een schade voor problemen te staan en heeft behoefte 
aan deskundige hulp. Wij helpen hen met onze kennis en 
ervaring weer op weg en geven hen het overzicht in hun 
leven, wat men vaak even kwijt is, terug”, aldus laatstge-
noemde. “Elke zaak is telkens weer een uitdaging”, vult 
Vaneker aan, volgens wie behalve gedupeerden ook veel 
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tussenpersonen het prettig vinden dat hun klanten na 
een schade professioneel worden bijgestaan. ”Je ziet 
dan ook dat het intermediair bij schade hun klanten veel 
vaker naar ons doorverwijst.”

Van polariSErEn naar SaMEnwErKEn En 
KEnniS DElEn
  
Tijden veranderen, zo ook het expertisevak. Daar waar 
vroeger in (contra)expertiseland polariseren eerder regel 
dan uitzondering was, staan partijen volgens de vier con-
tra-experts meer open voor samenwerking en kennis de-
len. “Contra-expertise is meer gemeengoed geworden en 
geaccepteerd, vooral bij het intermediair en expertisebu-
reaus”, verklaart Coolen. Vaneker zegt te merken dat ook 
collega schade-experts het prettig vinden dat zij bij een 
schade ons als professionele contra-expert tegenover 
zich hebben met verstand van zaken. “Dat vergemakke-
lijkt en versnelt de schaderegeling.” Van Griensven kan er-
over meepraten. “Als Coolen Expertise calculeren wij zelf 
altijd onze bouwkundige schades, geen aannemer, maar 
zélf. Dit in gedetailleerde begrotingen. Schade-experts 
vinden dit professioneel en transparant.”

Toch is het volgens de ‘jonkies’ van Coolen Expertise nog 
lang niet allemaal hosanna in schaderegelingsland. “De 
opstelling van veel verzekeraars bij schade is formeler 
en harder geworden. “Verzekeraars stellen steeds vaker 
ook een veel diepgaander onderzoek in.”, zegt Coolen. 
Vanwege zijn werkzaamheden kan Vaneker daar als geen 
ander over meepraten. “Er wordt meer gekeken naar de 
letter en veel minder naar de geest van de polis. Dit zorgt 

voor veel onnodige onzekerheid en vertraging, terwijl 
voor een ondernemer de eerste tijd na een schade van 
doorslaggevend belang is met het oog op zijn continuï-
teit.” Breddels sluit zich daarbij volmondig aan. “Verzeke-
raars zouden verzekerden juist in het begin zoveel moge-
lijk moeten helpen om gevolgschade zoveel mogelijk te 
beperken, o.a. door een snellere verstrekking van voor-
schotten.”

MEEr ooG En GEVoEl Voor KlanT
Tot slot, wat zouden jullie ‘de markt’ mee willen geven? 
Van Griensven noemt klantgerichtheid. “Dat wordt door 
verzekeraars te pas en te onpas uitgedragen, maar door 
de vaak opgelegde tarieven hebben experts vaak niet of 
nauwelijks tijd om de gedupeerde optimaal van dienst te 
zijn.” Vaneker is van mening dat experts zich bij de scha-
de- en toedrachtvaststelling minder moeten laten leiden 
door wat de schadebehandelaar wil, maar meer vanuit 
eigen verantwoording moet handelen.

Breddels tenslotte vindt dat verzekeraars meer moeten 
investeren in hun schadeafdeling, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. “Dat is vaak ver onder de maat, ook qua 
bereidheid en klantgerichtheid. Schades worden teveel 
van achter het bureau beoordeeld, maar wat een schade 
doet met een particulier of ondernemer, daar heeft men 
vaak geen oog voor of gevoel bij.” Coolen zegt: “Kies voor 
kwaliteit. Niet een opdracht binnenhalen met halve in-
formatie en de schade met zo min mogelijk inspanning 
afwerken. Het werk stopt niet na het verkrijgen van de 
opdracht. Bied aandacht, tijd en kennis aan een gedu-
peerde. Dit bezorgt ons hele tevreden klanten.” <
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Brede introductie zelfrijdende auto stap dichterbij na succesvolle test op A2

Kijk mamma 
zonder handen!

wie mij een beetje kent, weet dat ik niet veel heb met auto’s. anders dan 
de ware freaks zeggen merken en modellen mij niets en kan ik nog net een 
Kever van ‘een lelijke eend’ onderscheiden. ik zie een auto dan ook allesbe-
halve als een statussymbool maar als een – weliswaar handig en prachtig 
- middel om snel ‘van a naar ‘b’ te reizen. Toen ik echter op 16 februari jl. 
het persbericht  van aon in mijn mailbox kreeg waarin een grootschalige 
‘Platooning’-test met ruim 50 (semi)zelfrijdende auto’s op de a2 werd aan-
gekondigd en waarvoor journalisten zich konden opgeven, twijfelde ik geen 
moment. Dat wilde ik wat graag meemaken. Vooral uit nieuwsgierigheid 
naar het fenomeen – ik ben nu eenmaal journalist  - en om zelf te ervaren 
wat de hedendaagse techniek nu al mogelijk maakt op autogebied en hoe 
de toekomst van deze vervoersmodaliteit eruit ziet. Een verslag van een 
buitengewoon bijzondere en interessante dag. wat lang voor onmogelijk 
werd gehouden, lijkt dan toch snel(ler) dichterbij te komen: volledig zelf-
standig rijdende auto’s. Kijk mamma, zonder handen!

Met een gezonde spanning reed ik die bewuste woens-
dagochtend 16 maart in mijn ‘automaat’ naar Aon aan de 
Paalbergweg in Amsterdam-Zuid Oost, waar de kick-off 
meeting van de test zou plaatsvinden. Daar was een waar 
mediacircus gaande. Enkele tientallen vertegenwoordi-
gers van radio, TV en de schrijvende pers waren op het 
evenement afgekomen en daarnaast nog eens een kleine 
200 geïnteresseerden die als passagier zouden meerij-
den met één van de ca. 55 testauto’s. Als pers mochten 
we meteen al vragen stellen aan de organisatoren van de 
test. Aon’s Evert-Jeen van der Meer, industry director Au-
tomotive, die bestempeld kan worden als dé initiatiefne-
mer van het project, werd omringd door een groot aantal 
cameraploegen en andere ‘persmuskieten’. 

ErVarinGEn MoniTorEn
Zelf spreek ik Peter Morsink, senior consultant Transport/
Road Safety van Royal HaskoningDHV, het bedrijf dat 
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a u To M oT i V E

zelfrijdende auto’s. Daartoe hebben we vorig jaar onder 
meer een white paper geïntroduceerd met als titel ‘Als 
de auto autonoom wordt’ , hebben we vorig jaar samen 
met Business Lease, Prodrive Training en Royal Haskoning 
DHV een test gedaan op de RDW-testbaan in Lelystad en 
organiseren we vandaag deze grootschalige platoontest 
op de A2. 

ABS/ESP, adaptive cruise control/brake assist, navigatie, 
lane control, park assist. In de hedendaagse auto’s zit vol-
gens Van Nuland al de nodige rij-ondersteunende hulp-
middelen. “Een van de problemen met deze ‘autonome 
features’ zit niet in de techniek, maar in de bestuurder. Op 
dit moment heeft slecht drie procent van het Nederland-
se wagenpark dit soort veiligheidssystemen aan boord. 
Kortom, de techniek die nu al in auto’s zit wordt niet of 
nauwelijks toegepast, ingezet of gebruikt. Zou de inzet 
van de al bestaande veiligheidssystemen hoger zijn, dan 
zou het aantal ongevallen met 30% kunnen afnemen. In 
de toekomst kan het aantal ongelukken zelfs met 90% 
afnemen dankzij safety features”, aldus Van Nuland, die 
een rol weggelegd zegt te zien voor Aon om werkgevers te 
simuleren in het kader van hun zorgplicht het gebruik van 
(semi)zelfrijdende auto’s onder hun personeel te bevor-
deren. “Dat doen we overigens al in de praktijk. Bedrijven 
hebben daar ook baat bij. Van alle verkeersongevallen 
wordt 92% veroorzaakt door de bestuurder en al die ver-
keersongevallen kost de samenleving 12,5 miljard euro 
per jaar.” 

TECHniEK HEEFT wETGEVinG En VErzEKE-
rinGSBranCHE inGEHaalD
“De techniek van zelfrijdende auto’s heeft volgens Evert-
Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon 
Risk Solutions, de wetgeving en de verzekeringsmarkt 
ingehaald. “Belemmeringen voor een bredere introduc-
tie van zelfrijdende technieken zitten niet zozeer in de 
techniek, maar in wetgeving en verzekerbaarheid. In de 
praktijk is er nog weinig bekend over wie aansprakelijk 
is bij een ongeluk met een zelfrijdende auto en hoe de 

samen met Aon, Business Lease Nederland en Prodrive 
Training tot de initiatiefnemers behoort die de invoer van 
zelfrijdende technieken willen versnellen. Over het doel 
van de ‘platoontest’ zegt hij: “We willen hiermee niet al-
leen de ervaringen van bestuurders, bijrijders en inzit-
tende monitoren, maar ook de reacties van en interactie 
met het overige verkeer inventariseren. Ook worden de 
pelotons met (semi)zelfrijdende auto’s met camera’s ge-
observeerd. Met als primaire oogmerk data te verzame-
len over het semi-autonoom autorijden en hieruit lering 
te trekken voor de verdere introductie van (semi)zelfrij-
dende voertuigen.” 

Later op de dag zou Van der Meer daaraan nog enkele 
doelstellingen toevoegen. “Als Aon willen we hiermee de 
weg vrij maken voor een brede introductie van zelfrijden-
de auto’s door bewustwording te creëren bij de één mil-
joen zakelijke rijders en bestuurders nu al laten ervaren 
dat net als in een vliegtuig de bestuurder een operator 
wordt. Verder willen wij werkgevers wijzen op veilige mo-
biliteit voor werknemers (zorgplicht) en kennis vergaren 
voor het toekomstige nieuwe verzekeringsmodel”, aldus 
de Aon-directeur, volgens wie de initiatiefnemers sa-
men met het ministerie van Infrastructuur en Milieu hun 
steentje eraan willen bijdragen om Nederland een voor-
trekkersrol te laten vervullen op het gebied van het testen 
van slimme auto’s. 

HoGErE VEiliGHEiD, GroTErE riSiCoBEHEEr-
SinG En laGErE SCHaDElaST 
We verkassen met z’n allen naar de vierde verdieping van 
het Aon-pand in de hoofdstad. Voor een ‘volle bak’ aan 
genodigden – ruim 200 aanwezigen - spreekt Marc van 
Nuand, CEO Aon Risk Solutions, het welkomstwoord uit. 
Daarin licht hij onder meer de nauwe betrokkenheid van 
Aon bij het platoon-project toe. “Voor ons als assurantie-
makelaar en risicoadviseur zijn een hogere veiligheid in 
het verkeer, een grotere risicobeheersing en een lagere 
schadelast, zowel materieel als letsel, de belangrijkste 
drijfveren om het initiatief te nemen voor de proef met 
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voertuigen verzekerd kunnen worden. Ook ontbreekt het 
aan eenduidige internationale wet- en regelgeving.” De 
grootste drempel zit volgens Van der Meer bij de auto-
mobilist. “Die moet het vertrouwen krijgen in de techniek 
en het stuur uit handen durven geven.” Wel is hij ervan 
overtuigd dat deze ontwikkeling ‘de verzekeringsbran-
che op zijn kant zetten’ en zal de aansprakelijkheid – en 
daarmee het polishouderschap – verschuiven van de 
automobilist naar de fabrikant. “Ook zal de schadelast 
aanmerkelijk teruglopen, al is het lastig aan te geven met 
welk percentage.”

Met het oog op de tot dusver beperkte aanwezigheid van 
rij-ondersteunende hulpmiddelen in auto’s en het onvol-
doende gebruik hiervan door bestuurders, wees  Mark 
Maaskant van Prodrive Training op het belang van een 
goede training van deze middelen. Stijn Otten van Busi-
ness Lease vertelde dat momenteel wordt onderzocht of 
het aanbieden van gratis veiligheidssystemen aan klan-
ten een middel is om daar een lagere schadelast mee te 
behalen. “We meten op dit moment de invloed van de 
systemen op de schadelast. Waarbij we ook controleren 
of de systemen daadwerkelijk worden gebruikt.”

DE TEST
Vervolgens was het grote moment daar. De grootste zelf-
rijdende autotest ooit op een van de Europese openbare 
wegen ging beginnen. De ruim 200 ‘gelukkigen’ werden 
onderverdeeld in een 50-tal semi-zelfrijdende auto’s van 
onder meer de merken BMW, Hyundai, Mercedes, Tesla, 
Toyota, Volkswagen en Volvo. Een hele organisatie, aan-
gezien er in acht pelotons van 6 à 7 auto’s werden ge-
reden, die met een tussenpose van enkele minuten na 
elkaar vertrokken voor een tocht van ongeveer 50 kilo-
meter op de A2 naar Volvo in Beesd.) 

Bij de test bepaalden de auto’s zelfstandig hun snelheid 
en de afstand tot hun voorligger. Getest werd hoe de 
voertuigen reageerden in verschillende situaties op de 
openbare weg, bijvoorbeeld als een reeks voertuigen met 
automatische cruise control wordt onderbroken of als de 
bestuurder ineens hard moet remmen. Ook de reactie 
van andere weggebruikers op deze auto’s is onderzocht 
evenals de reactie van de bestuurders en inzittenden van 
de deelnemende auto’s. 

TESla
Ik ben ingedeeld in wagen 7.3, een fraaie witte Tesla met 
het logo van Delta Lloyd erop. De reden blijkt al snel. De 

verzekeraar volgt de ontwikkelingen van (semi) zelfrij-
dende auto’s op de voet en heeft meer dan de helft van 
alle in ons land rijdende Tesla’s verzekerd. Twee van mijn 
medepassagiers zijn werkzaam bij de verzekeraar – Ar-
jan Nollen, directeur Marketing & Verkoop, en Marijke 
Peijnenburg, woordvoerder Corporate Communications; 
AM-journalist Lars van Bergen is de ander. De chauffeur, 
die al vaker in deze speciale wagen heeft gereden, is 
werkzaam bij Tesla.

Ons voertuig is voorzien van tal van rij-ondersteunende 
hulpmiddelen, zoals ABS/ESP, adaptive cruise control/
brake assist, navigatie, lane control, park assist en blind 
spot-detectie. Vooraf werd benadrukt dat het om een 
proef met semi-zelfrijdende auto’s ging. Het is dus nog 
steeds nodig voor de bestuurder om ‘de handen aan het 
stuur’ te houden, vooral binnen de bebouwde kom. Op 
de rijksweg kregen we via de intercom het signaal op ‘au-
tomatic’ over te gaan. De snelheid is ingesteld, net als de 
afstand tot de voorligger. Een vreemde gewaarwording 
om te ervaren dat de auto zelfstandig afremt als een an-
dere auto van de linker- of rechterkant invoegt. Desge-
wenst kan ook de lane assist worden ingesteld, waarmee 
het voertuig automatisch binnen zijn rijbaan blijft. Wordt 
de richtingaanwijzer gebruikt, dan kijkt het systeem of 
daarvoor ruimte is. Je moet dus als het ware toestem-
ming aan ‘de auto’ vragen of je van baan mag verande-
ren. Lang leve de vooruitgang!

Er is meer dat het rijden veiliger maakt. Op het dashboard 
kun je zien wanneer een andere auto je ‘dode hoek’ bin-
nen rijdt en desgewenst kun je de camera instellen om 
te zien wat er allemaal achter je rijdt. Op mijn opmerking 
dat je eigenlijk geen buitenspiegels meer nodig hebt, 
wordt bevestigend geantwoord. Volgens onze chauffeur 
is men daar bij Tesla ook voorstander van omdat dit de 
aerodynamica ten goede zou komen, maar het is nu 
eenmaal wettelijk verplicht dat een auto voorzien is van 
buitenspiegels. Desgevraagd geeft hij aan dat het rijden 
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met al die vormen van rij-assistentie wel ‘even wennen 
is’ maar vooral ook een stuk relaxter. ”Vooral op lange af-
standen heb je minder ‘rijstress’ en kom je uitgeruster op 
je bestemming aan.” 

VolVo BEESD
Bij Volvo in Beesd is een tussenstop ingepland. Als eerste 
wordt gevraagd aan zowel bestuurders als passagiers om 
een enquêteformulier in te vullen over je ervaringen van 
de rit. Daarna is er tijd voor lunch en licht Peter Bleumer , 
directeur customer services bij Volvo de ambitieuze doel-
stellingen van het automerk toe: “In onze ‘Vision 2020’ 
staat expliciet dat er in 2020 geen persoon meer overlijdt 
of ernstig gewond raakt in het verkeer als hij/zij in een 
Volvo rijdt. De eerste reactie van mensen is: dat kan niet. 
Begrijpelijk, maar wij geloven erin. “

Bleumer wees onder meer op het City Safe-project en het 
op het project Non-Hit Car and Truck. “Van alle ongeval-
len wordt 90% veroorzaakt door fouten, onoplettend-
heid of eigenwijsheid van de bestuurder. De technologie 
kan bestuurders ondersteunen bij het rijden. Het werkt: 
in het eerste jaar na de start van ons City Safe-project 
verkochten we 10% minder schade-onderdelen en die 
afname heeft zich in de jaren erna voortgezet. In 2020 
moet onze omzet uit schade-onderdelen zijn gehalveerd 
ten opzichte van 2010 en dat terwijl die omzet een kwart 

van onze totale omzet uitmaakt”, aldus Bleumer, die ver-
der aankondigde dat Volvo volgend jaar in Zweden met 
honderd zakelijk rijders een half jaar lang gaat testrijden 
op de openbare weg. Interessant voor de schadeherstel-
wereld was voorts zijn opmerking dat mede vanwege 
de in de auto aanwezige elektronica Volvo het liefst het 
schadeherstelwerk in eigen huis doen. “Op termijn zal het 
herstelwerk uitsluitend plaatsvinden bij een door ons op-
geleid schadeherstelbedrijf.”

DElTa lloyD
Op de terugeis naar Amsterdam neemt Arjan Nollen 
plaats achter het stuur. Zijn werkgever Delta Lloyd volgt 
de ontwikkelingen van (semi) zelfrijdende auto’s op de 
voet. “We vinden het belangrijk om als verzekeraar nieu-
we innovatieve ontwikkelingen mogelijk te maken en 
bovendien past het ook in ons beleid met betrekking tot 
duurzaamheid. In onze optiek staan we op het kruispunt 
van de ontwikkeling van de (semi) zelfrijdende auto’s en 
wij willen hiermee gecontroleerd ervaring opdoen. We 
hebben inmiddels meer dan helft van de in ons land rij-
dende Tesla’s verzekerd. Het gaat om een andere auto en 
materialen dan gebruikelijk. We hebben er nu ongeveer 
een jaar ervaring mee en het is nog te vroeg om conclu-
sies te trekken, maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd 
dat op termijn, naarmate auto’s meer zelfrijdend worden, 
de materiële schadelast lager zal uitvallen.”

Eenmaal terug in Amsterdam bestempelt Delta Lloyd’s 
marketing- en verkoopdirecteur het semi-zelfstandig rij-
den als ‘een hele bijzondere ervaring’. “Het is wel even 
wennen, maar het rijdt wel relaxed.” Net al veel andere 
mensen die ik deze dag de vraag heb gesteld zegt ook 
Nollen naar aanleiding van een aantal studies te ver-
wachten dat volledig zelfrijdende auto’s wel eens in 2025 
hun intrede zouden kunnen doen op Neerlands wegen.
 
SuCCESVollE TEST
Aon spreekt van een succesvolle test. “De test is zonder 
noemenswaardige problemen verlopen en zet daarmee 
de deur open naar een bredere introductie van uitein-
delijk volledig zelfrijdende voertuigen.” De test op de A2 
wordt de komende weken door de vier initiatiefnemers 
geanalyseerd en gedeeld met het ministerie van Infra-
structuur en Milieu.
 
Een belangrijke (neven)doelstelling van de test is mede 
via de in groten getale aanwezige media het draagvlak 
voor en de bekendheid met de mogelijkheden van (semi)
zelfrijdende auto’s te bevorderen. En in het verlengde 
daarvan de bestaande scepsis – die eerlijk gezegd ook bij 
mij aanwezig was - weg te nemen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de initiatiefnemers daarin de 16e maart overduidelijk 
zijn geslaagd. In elk geval bij één scepticus die ik ken...... <

Hoe nu verder?

De test op de a2 wordt de komende weken door de vier initiatiefnemers geanalyseerd 
en gedeeld met het ministerie van infrastructuur en Milieu. op 14 april jl. hebben alle 
Eu-transportministers gereden in autonome auto’s. zij moeten uniforme afspraken 
gaan maken over het beleid rond de zelfrijdende auto (zie pag. 46). in september or-
ganiseert aon deze proef ook in België. Volvo gaat volgend jaar met honderd zakelijk 
rijders een half jaar lang testrijden op de openbare weg.

Het is wel even wennen, 

maar het rijdt wel relaxed

De vier initiatiefnemers: v.l.n.r. Stijn otten (Business lease), Evert-Jeen
van der Meer (aon), Mark Maaskant (prodrive) en peter Morsink (royal
Haskoning DHV). “Deze ontwikkeling zal de verzekeringsmarkt op zijn kant
zetten.”
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De verzekerings- en schaderegelingsbranche is van oudsher een bedrijfstak van people’s business,  kennen en gekend worden  en van per-
soonlijk contact. niet voor niets worden marktbijeenkomsten druk bezocht. in deze rubriek belichten we door middel van een fotoreportage 
er telkens één. op deze pagina de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand van BElFor (nederland) aan de industrieweg 15 in rotter-
dam  die plaatsvond op 17 maart jl. 

p E o p l E ’ S  B u S i n E S S
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Korevaar van Dijk en Europrotector verder onder de naam Flyct

Nieuwe marktleider op letselgebied 
gaat intermediair en verzekerden 

ook bijstaan bij schadeafwikkeling 
in andere branches

Flyct, de nieuwe letselcombinatie die voortvloeit uit het samen-
gaan tussen Korevaar van Dijk Letselschade en Europrotector, gaat 
op termijn zowel het assurantie-intermediair als verzekerden met 
raad en daad bijstaan bij de afwikkeling van overige materiële en 
immateriële schades, zoals bij brand, waterschade, inbraak, AOV- 
en reisschadeclaims. “We zijn ervan overtuigd dat in de onderhan-
delingen met verzekeraars over de schadeafwikkeling behoefte is 
aan professionele ondersteuning, zowel bij assurantietussenperso-
nen als bij gedupeerde consumenten”, licht commercieel directeur 
John Peerbolte de opvallende uitbreiding van het dienstenpalet 
toe. “Als Flyct willen wij ervoor zorgen dat verzekeraars nakomen 
wat ze beloven en gedupeerden krijgen waarop ze recht hebben.”

In het nieuwe logo staat onder de naam Flyct de woorden 
‘claimt schade’. “Een bewuste keuze”, benadrukt com-
mercieel directeur John Peerbolte. “Dat heeft te maken 
met onze ambitieuze toekomststrategie. We zijn door de 
krachtenbundeling aan de ‘halende kant’ al de absolute 
marktleider op letselgebied. Op dat terrein hebben de 
gespecialiseerde medewerkers van beide fusiepartners 
door de jaren heen bewezen slachtoffers bij de afwikke-
ling van letselschades op vakkundige en professionele 
wijze met raad en daad terzijde te staan. De komende 
jaren willen we ons werkgebied voor gedupeerden gelei-

delijk aan uitbreiden naar in principe alle andere scha-
debranches. Dat betekent dat we ook bij o.a. brand- en 
waterschades en reisschadeclaims op gaan treden als 
belangenbehartiger van de consument en dus als het 
ware ook op die gebieden gaan opereren als een contra-
expert.”

BEHoEFTE aan onDErSTEuninG BiJ SCHaDE-
aFwiKKElinG
Peerbolte zegt er desgevraagd van overtuigd te zijn dat 
er bij gedupeerde consumenten maar zeker ook bij het 
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assurantie-intermediair behoefte is aan een sterke be-
langenbehartiger ter ondersteuning in de onderhande-
lingen met verzekeraars. “Dat geldt zeker bij de afwik-
keling van letselschades, maar in onze ogen wordt ook 
bij de afwikkeling van andere materiële en immateriële 
schades door beide partijen professionele ondersteu-
ning op prijs gesteld. “Bij wie kun je bijvoorbeeld bij een 
geschil met een AOV-verzekeraar terecht voor praktische 
en juridische bijstand, behalve bij het intermediair? Als 
Flyct willen wij ervoor zorgen dat verzekeraars bij alles 
schades nakomen wat ze beloven en gedupeerden krij-
gen waarop ze recht hebben. Het is immers een gegeven 
dat lang niet alle schades worden afgewikkeld op een 
manier zoals alle betrokkenen dat zouden willen. Daarin 
is zeker verbetering mogelijk en naar onze mening zeker 
ook wenselijk.” 

Bovendien heeft Flyct bekend gemaakt dat het aan 
(rechtsbijstand)verzekeraars, volmachtbedrijven en het 
intermediair een rechtsbijstandservice gaat aanbie-
den voor het verhalen van materiële en letselschades. 
Daarnaast faciliteert het nieuwe letselbedrijf het inter-
mediair met extra schaderegelingsdiensten. Voor beide 
nieuwe vormen van dienstverlening wordt vooralsnog 
samengewerkt met externe businesspartners, onder wie 
Schadehulp. Onder Flyct-vlag wordt inmiddels ook de 
behandeling van buitenlandsschades aangeboden aan 
intermediair en gedupeerde consumenten en wordt in 
het verlengde daarvan nagedacht om op termijn ook 
aparte ‘Flyct-bedrijfsonderdelen’ op te zetten voor het 
detacheren van (letsel)schadeprofessionals bij verzeke-
rings- en andere bedrijven en voor medische diensten.

niEuwE naaM, één loCaTiE
De beide voor gedupeerden werkende fusiepartners, 
die samen sinds begin dit jaar deel uitmaken van de 
Van Ameyde Groep, gaan per 1 mei a.s. verder onder de 
nieuwe naam Flyct. De ongeveer 85 medewerkers zullen 
met ingang van 1 juli a.s. hun intrek nemen in het huidige 
pand van Korevaar van Dijk aan het Stationsplein 14 in 
Capelle aan den IJssel, waar een extra verdieping zal wor-
den gehuurd. Bovendien dient aan het einde van dit jaar 
de volledige integratie tussen beide bedrijven een feit 
zijn, waaronder de harmonisering van de arbeidsvoor-
waarden en de koppeling van beide automatiseringssys-
temen.

De nieuwe letselcombinatie heeft de afgelopen maan-
den samen met een reclamebureau uitvoerig nagedacht 

over de nieuwe naam en uiteindelijk gekozen voor ‘Flyct’. 
Peerbolte licht toe: “We wilden een korte maar krachtige 
naam, die aansluit bij een aantal zaken waar wij voor 
staan: snel, jong, vitaal, eigenzinnig, oplossingsgericht, 
creatief, innovatief en vernieuwend. “Van alle bekeken 
opties vonden wij ‘Flyct’ uiteindelijk het beste bij ons 
passen. Het is een niet bestaand woord en de naam in 
het logo wordt eveneens vorm gegeven door middel van 
een niet bestaand lettertype. Ook daarin komt dus de 
vernieuwing tot uiting die onze dienstverlening zo ken-
merkt.” In twee bijeenkomsten met de 85 medewerkers is 
de naam toegelicht, wat volgens de commercieel direc-
teur verder gaat dan alleen een naamsverandering, een 
nieuw logo en ander briefpapier. “We hebben de fusie 
aangegrepen om ook onze communicatie met onze klan-
ten, de letselslachtoffers, te vernieuwen en te kiezen voor 
een wat actiever taalgebruik. Zo hebben we een boekje 
uitgegeven met richtlijnen ‘hoe Flyct communiceert’ 
Daarin staan een aantal voorbeelden in onze ogen wat 
ouderwets taalgebruik en worden voor een groot aantal 
van die woorden meer actieve alternatieven aangege-
ven.”

CoMplEMEnTair
Mark van Dijk is aangesteld als algemeen directeur van 
Flyct. In een eerder interview met Schade Magazine 
noemde hij naast de continuïteit van bedrijven en mede-
werkers de complementariteit één van de voordelen van 
de krachtenbundeling. “Beide fusiepartners vullen elkaar 
grotendeels aan. Korevaar van Dijk is van oudsher sterk 
vertegenwoordigd in de wereld van het intermediair en 
de markt voor particuliere opdrachtgevers en werkge-
vers, alsmede op het gebied van online marketing. Daar 
staat tegenover dat Europrotector sterk is vertegenwoor-
digd bij zorg- en rechtsbijstandverzekeraars en fleetow-
ners, waaronder leasemaatschappijen, en daarnaast ook 
internationaal actief is. 

Een andere reden heeft te maken met de mogelijkheden 
die de krachtenbundeling met zich meebrengt. “Qua om-
vang zijn we de absolute marktleider in letselschadeland 
geworden. Daardoor kunnen we nog succesvoller de 
volgende stappen zetten die ons voor ogen staan, zowel 
voor de nieuwe onderneming als voor de letselbranche. 
We hebben dan ook zeker de ambitie een meer promi-
nente, initiërende rol te vervullen bij nieuwe ontwikke-
lingen in de letselmarkt en verdere verbeteringen in de 
afhandeling van letselschades.” <

Het is een gegeven dat 

lang niet alle schades 

worden afgewikkeld op 

een manier zoals alle 

betrokkenen dat zouden 

willen. Daarin is zeker 

verbeteringmogelijk en 

naar onze mening zeker

ook wenselijk
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Marlies van der Meulen-Sahni (Polygon Nederland)

Onze missie: 
een tevreden 

eindklant 

Marlies van der Meulen-Sahni vervulde van 
1999 tot 2014 diverse managementfuncties 
bij inG en nationale nederlanden. Bij laatst-
genoemd bedrijf werkte zij onder meer als 
projectmanager Bedrijven Schade. zij was 
onder meer verantwoordelijk voor de im-
plementatie van procesverbetering en voor 
het project Excellente Claims. in die periode 
volgde zij met succes bij de TiaS/niMBaS 
Business School de masteropleiding ‘Ma-
nagement and Organisation’. in maart 2014 
stapte zij over naar polygon nederland, aan-
vankelijk als Manager operations en sinds  
oktober 2014 als Managing director.

Marlies van der Meulen-Sahni: “we zouden als bedrijfstak onze meerwaarde beter voor 
het voetlicht moeten brengen en zouden daarnaast meer leiderschap mogen tonen en  het 
voortouw mogen nemen bij tal van marktontwikkelingen. alleen dan kunnen we bewerk-
stelligen dat we gezien en erkend worden als een belangrijke speler die daadwerkelijk 
waarde toevoegt aan de schadeketen.”
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F r i S S E  B l i K

waT TroK u aan in DEzE SECTor? 

“Ik ben van huis uit een bouwer en een ver-
anderaar. Na jaren van managementfuncties 
zocht ik naar een bedrijf met korte lijnen dat 
bovendien dichter bij de eindklant staat dan 
mijn vorige werkgevers. Toen ik benaderd werd 
door Polygon was ik meteen enthousiast. Van-
uit mijn NN-tijd was ik als opdrachtgever enigs-
zins bekend met de reconditioneringsbranche. 
Na enige verdieping kwam ik er achter hoe 
dynamisch en boeiend dit bedrijf en deze be-
drijfstak is. Polygon is een grote speler, interna-
tionaal actief met specialismen op een breed 
terrein: brand- en waterschade, lekdetectie en 
klimaatoplossingen. Ik ben dan ook blij dat ik 
deze stap gemaakt heb, want ik voel me hier 
op mijn plek.”

HoE HEEFT u DE EErSTE KEnniSMaKinG 
ErVarEn? wElKE zaKEn ziJn u DaarBiJ 
HET MEEST opGEVallEn? 
“Heel positief. Er ging een wereld voor me 
open. Het verschil met de schaderegeling van 
achter het bureau die ik kende vanuit mijn NN-
tijd is niet te vergelijken met de manier waarop 
de mensen van Polygon projecten in het veld 
oppakken. Het is gewoon een vak apart. Zo 
dicht bij de klant heb ik ervaren wat voor ge-
dupeerden daadwerkelijk de impact van een 
schade is en hoe onze mensen omgaan met 
panieksituaties. Zij zijn de rust zelve, blijven 
uiterst professioneel en worden door klanten 
beschouwd als een rots in de branding.”

Wat mij in het begin verder is opgevallen is de 
hoge mate van professionaliteit, het kennisni-
veau en de vele specialismen die zowel binnen 
dit bedrijf als elders in de reconditionerings-
branche aanwezig zijn. Wellicht verrassend ge-
zien mijn vorige functies, viel me in het begin 
verder op dat opdrachtgevers een sterke focus 
hebben op de factor prijs. Op zich begrijpelijk, 
maar een tevreden eindklant en de totale scha-
delast vind ik het belangrijkste. Wij zijn ten slot-
te het visitekaartje van onze opdrachtgever.”

waaroVEr HEEFT u ziCH in HET BEGin HET 
MEEST VErBaaSD?
“Dat is toch vooral de passie, gedrevenheid en 
betrokkenheid bij het werk en het wel en wee 
van de gedupeerde eindklant. Ook na bijna 1,5 
jaar ben ik telkens weer in positieve zin verrast 
over die werkmentaliteit. De medewerkers van 
Polygon zijn 24/7 bereikbaar én inzetbaar en 

in toenemende mate behoefte ontstaat aan 
professioneel advies en begeleiding: koelen, 
verwarmen, drogen en lekdetectie. Activiteiten 
die een verregaande, specialistische kennis 
vereisen – het is veel meer dan even een droger 
plaatsen – en waarin wij van oudsher sterk zijn. 
Daarnaast verwacht ik dat schades complexer 
worden waardoor onze innovatieve kennis van 
steeds groter belang zal zijn.”  

waT zou DE rEConDiTionErinGS-
BranCHE Van anDErE BEDriJFSTaKKEn 
KunnEn lErEn?
“Mijn referentie is de corporate wereld. In deze 
grote organisaties heb ik vooral meegenomen 
het kritisch kijken naar de dienstverlening, 
aandacht voor de klant, efficiënte werkproces-
sen, structuur en last but not least het beheer-
sen van de kosten. Daarbij is belangrijk om de 
processen lean & mean te organiseren en om 
kennis in te zetten als onderscheidend ver-
mogen. Van reconditioneringsbedrijven wordt 
verlangd dat zij flexibel zijn en 24/7 optreden. 
Dit is krachtig maar ik hecht er waarde aan om 
meer structuur aan te brengen zonder onze 
flexibiliteit te verliezen en een nog hogere kwa-
liteit en transparantie te bereiken.”

En oMGEKEErD, waT zouDEn anDErE 
SECTorEn KunnEn opSTEKEn Van DE 
rEConDiTionErinGSBranCHE?
“De passie van de medewerkers waarmee zij, 
vaak met onregelmatige werktijden, hun werk 
doen, de 24/7 beschikbaarheid en de klantge-
richte opstelling. Oftewel always by your side, 
zoals we dat hier bij Polygon zeggen.”

 ToT SloT, waT zou u DE MarKT/MarKpar-
TiJEn MEE willEn GEVEn?
“Blijf kijken naar de eindklant, want daar wer-
ken we met z’n allen binnen de schadeketen 
voor: makelaars, verzekeraars, experts en re-
conditioneerders. Ik begrijp dat voor opdracht-
gevers de prijs belangrijk is. In mijn beleving 
mogen we hierbij het totaalplaatje - prijs, kwa-
liteit, klanttevredenheid en de schadelast - niet 
uit het oog verliezen. Daarnaast wil ik graag 
een pleidooi houden om binnen de schade-
keten nóg meer als partners samen te werken. 
Een prachtig voorbeeld van samenwerking 
vond ik de aanpak van een Salvageproject eer-
der dit jaar. Na een ingrijpende brand in een 
serviceflat in Nijmegen werden vijf reconditio-
neringsbedrijven ingeschakeld. Een prima ini-
tiatief dat navolging verdient.” <

op het moment dat de melding komt, gaan 
wij onmiddellijk ter plaatse. Daarbij zijn zij ui-
termate klant- en oplossingsgericht en hebben 
oog voor het menselijk aspect: de moeilijke en 
vaak vervelende situatie waarin gedupeerden 
zich bevinden.”

HoE KiJKT u nu TEGEn DE rEConDiTionE-
rinGSBranCHE aan? 
“Als een dynamische, innovatieve en dienst-
verlenende bedrijfstak die gekenmerkt wordt 
door een hoge mate van professionaliteit en 
klant- en oplossingsgerichtheid. Onze mensen 
hebben passie voor zowel hun vak als voor de 
getroffen klant.”

waT ziJn in uw oGEn DE VoornaaMSTE 
aanDaCHTS- C.q. VErBETErpunTEn?
“Naar mijn mening kan de service en dienstver-
lening naar een nog hoger plan worden getild 
en kunnen wij nog winnen aan professionali-
teit. Daarnaast zouden we als bedrijfstak onze 
meerwaarde over ons brede dienstenpalet 
beter voor het voetlicht moeten brengen aan 
verzekeraars, experts en bedrijven. Ook vind 
ik dat we als beroepsgroep meer leiderschap 
mogen tonen en het voortouw nemen bij tal 
van marktontwikkelingen. Alleen dan kunnen 
we bewerkstelligen dat we gezien en erkend 
worden als een belangrijke speler die daad-
werkelijk waarde toevoegt aan de schadeke-
ten. Overigens is in dat licht de komst van het 
Platform Reconditionering een goede stap. 
Samen staan we immers sterker en kunnen we 
meer realiseren.”
 
HoE ziET DE rEConDiTionErinGSBran-
CHE Er oVEr DriE Jaar uiT?
“De markt is aan het veranderen en de aard 
van werkzaamheden is aan het verschuiven. 
Het aantal opdrachten als gevolg van brand-
schade neemt af, mede door het groeiende 
risicobewustzijn bij particulieren en onderne-
mers. Daar staat tegenover dat ook het klimaat 
aan het veranderen is. Hierdoor doen zich 
steeds meer waterschades voor waardoor er 

Blijf kijken naar de eindklant, want daarvoor 

werken we met z’n allen in de

schadeketen!
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Bespiegelingen 
over innovatie 

op de 16e PIV Jaarconferentie

Met maar liefst zo’n 600 deelnemers was de 16e 
piV Jaarconferentie, op vrijdag 18 maart jl. in 
Congrescentrum orpheus in apeldoorn, meer 
dan volgeboekt. zij kregen een programma ge-
presenteerd met innovatie als centraal thema 
van de dag. aan de orde kwamen zowel moge-
lijke schades door innovatieve ontwikkelingen – 
denk aan zelfrijdende of zelfsturende auto’s – als 
innovaties in de letselschaderegeling zelf. En tot 
slot werd ook nog de Theo Kremer innovatie prijs 
voor het eerst uitgereikt.

Mr. Theo Kremer, directeur van de Stichting Personen-
schade Instituut van Verzekeraars (PIV), opende de reeks 
bespiegelingen over innovaties. Hij zei te hopen dat in 
2023, het jaar waarin het PIV 25 jaar zal bestaan, de direc-
te of ‘first party’-verzekering gemeengoed is, in plaats van 
de huidige WAM. Zo’n directe verzekering heeft immers tal 
van voordelen voor zowel slachtoffers als verzekeraars. 
“Bovendien zijn we dan in de letselschadebehandeling 
ook eindelijk van dat vreselijke begrip ‘tegenpartij’ af”, 
aldus Kremer. “Wel zal er een heel verhaalcircus tussen 
verzekeraars onderling kunnen ontstaan, in die zin dat de 
eigen verzekeraar van het slachtoffer de schade op een 
andere verzekeraar zal proberen te verhalen. Dat zijn dan 
wel zaken die zich achter de schermen zullen afspelen, 

Drs. laurens Buisman
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p E r S o n E n S C H a D E

We zijn dan in de 

letselschade-

behandeling ook 

eindelijk van dat 

vreselijke begrip 

‘tegenpartij’ af

met name achter de televisieschermen. Ik kan me niet 
voorstellen dat de Kassa’s en de Radars van tegenwoor-
dig hier veel aandacht voor zullen hebben.”

onDErzoEK
De directe verzekering in het verkeer is niet helemaal 
nieuw. Na de enorme kettingbotsing op 16 september 
2014 op de A58 nabij Goes, in dichte mist, kwamen het 
Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Consument & 
Markt overeen dat zowel de voertuig- als de letselschades 
door de eigen verzekeraar van betrokkenen konden wor-
den afgehandeld, zonder onderscheid te maken tussen 
casco- en WA-schades, zonder consequenties voor bo-
nus/malus-regelingen en zonder regresmogelijkheden. 

Marinus Schroevers, algemeen directeur van ZLM Verze-
keringen, besprak deze wijze van schadeafhandeling en 
ging ook in op het onderzoek naar de directe verzekering 
dat door het Verbond van Verzekeraars is geïnitieerd. “De 
vraagstukken die ermee gepaard gaan, zijn groot”, aldus 
Schroevers. “Hebben we het alleen over letselschades of 
ook over voertuigschades? Hebben we het alleen over 
bestuurders of ook over inzittenden? En wat doen we 
met de zwakke verkeersdeelnemers, dus voetgangers en 
fietsers?” Naar verwachting zullen de resultaten van het 
onderzoek eind april aan het Verbond van Verzekeraars 
worden gepresenteerd.

zElFriJDEnDE auTo’S
De directe verzekering kan diverse moeilijkheden in de 
letselschaderegeling oplossen, maar ook een uitkomst 
zijn voor vraagstukken die zich als gevolg van de intro-
ductie van zelfsturende of zelfrijdende auto’s zullen voor-
doen. Prof. dr. Marieke Martens, hoogleraar Intelligent 
Transport Systems & Human Factors aan de Universiteit 
Twente, ging in op de vraag of we daar als mens klaar 
voor zijn. “Hoewel auto’s met autonome functies nog 
maar bedroevend weinig kunnen, is het wel zaak te an-
ticiperen op het menselijk gedrag in of ten opzichte van 
zulke auto’s.”
 
Martens zei zich daarover zorgen te maken, omdat geble-
ken is dat mensen veel minder goed opletten, concurre-
rende activiteiten gaan doen en zelfs in de auto in slaap 
vallen. Veiligheid bieden is daarom een van de belang-
rijkste uitdagingen op dit gebied. “Maar veiligheid garan-
deren, dat zal nooit lukken. Van belang in dit verband 
zijn de richtlijnen, op mondiaal niveau, waar de nieuwe 
systemen aan moeten voldoen. Met de kennis die we nu 

hebben, de gevaren die we nu zien, kunnen we daar een 
stukje risicobeheersing aan toevoegen, maar het is nog 
onduidelijk hoe dat moet.”

FaCiliTErEn Van niEuw lEVEn
Ook volgens prof. mr. Ton Hartlief, hoogleraar Privaat-
recht aan de Universiteit van Maastricht, staat de afwikke-
ling van personenschade een fundamentele verandering 
te wachten en hij doelde daarmee vooral op de herstel-
gerichte dienstverlening. Hij behandelde in dit verband 
‘het gedroomde scenario’: de positie van het slachtoffer 
zoals die zonder ongeval zou kunnen zijn en waarvoor 
het slachtoffer geld krijgt om die te verwezenlijken. Of 
dat geld daar daadwerkelijk voor wordt aangewend, blijft 
vaak onduidelijk. “In elk geval kan de bestemming ervan 
heel veraf staan van dat gedroomde scenario, De nieuwe 
tendens zet veel minder in op die zak met geld, maar veel 
meer op herstel in de brede zin. Het gaat erom wat het 
slachtoffer nú nodig heeft.” 

Volgens Ton Hartlief is deze tendens meer dan een hype. 
“Ik denk zelfs dat als we dit pad eenmaal volgen, er nog 
meer in het verschiet ligt en we uiteindelijk zullen uit-
komen bij een systeem waarin we werkelijk van het ge-
droomde scenario loskomen en ons echt helemaal zul-
len richten op zelfontplooiing in de nieuwe situatie. De 
schadevergoeding van de toekomst moet het faciliteren 
en dus ook het financieren van een nieuw leven zijn.”

Eén MEDiSCH aDViSEur
Een nu al actuele innovatieve ontwikkeling binnen de let-
selschaderegeling betreft de werkwijze met één medisch 
adviseur, in plaats van twee medisch adviseurs, een na-
mens het slachtoffer en een namens de verzekeraar. Over 
deze aanpak werd gediscussieerd, onder leiding van ra-
dio- en televisiepresentator Tom van ’t Hek, die net als in 
voorgaande jaren de dagvoorzitter van de PIV Jaarconfe-
rentie was. De discussie werd geopend door mr. Ferda van 
Benthem, partner / advocaat en mediator bij Asselbergs 
& Klinkhamer Advocaten. Zij zei te vrezen dat slachtoffers 
die de aanpak met één medisch adviseur gaandeweg 
stopzetten en naar de traditionele aanpak terug willen, 
daarop zullen worden aangekeken en in een nadelige 
positie zullen worden gemanoeuvreerd. Prof. mr. Maurits 
Barendrecht, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit 
van Tilburg en academisch directeur van Hill Innovating 
Justice, gaf aan dat de keuze voor één medisch adviseur 
volgens hem geen risico’s voor het slachtoffer inhoudt. 
“Misschien moet het wel zo zijn, dat het rapport van de 



Van Heekstraat 39
3125 BN Schiedam
The Netherlands

T  +31 (0)10 415 25 44
F  +31 (0)10 415 19 97
E  info@avezaat.com

F O R  M O R E  I N F O R M AT I O N

www.avezaat.com

Cranes
I N D I S P U T A B L E  Q U A L I T Y  S I N C E  1 9 3 9I N D I S P U T A B L E  Q U A L I T Y  S I N C E  1 9 3 9

◆  Repair and manufacture of lattice
booms, jibs and telescopic booms

◆  New and used (controlled) 
lattice booms and jibs supplied 
immediately from stock

◆  Repair and overhaul of crawler cranes, 
telescopic cranes, aerial work platforms, 
forklift trucks and spreaders

MOBILE CRANE REPAIR 
AND MANUFACTURING

3383_AVZ_Cranes_Advertentie_A5_DEF.indd   1 11-02-14   11:25

PARTIJgoedeRen 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 65 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

Ervaar onze ‘Triple M’ certificering die wij kunnen geven door altijd de beste prijs 
en financiële zekerheid te bieden met daarnaast snelle, professionele logistieke 
afhandeling ongeacht de grootte van de partij. Hiermee nemen wij al deze zorgen 
uit uw handen.

Maak kennis met een gepassioneerd bedrijf.
Maak kennis met een innovatieve handelspartner.
Maak kennis met Timco Trading.

Ons bod staat voor meer dan alleen geld. 
Het bod van Timco Trading staat voor:

P	Beste prijs

P	ontzorging 
 door financiële zekerheid

P	Binnen 24 uur gehele 
 logistieke afhandeling

geen probleem, wij lossen het voor u op!

Timco Trading B.V.

Petunialaan 4

5582 HA Aalst-Waalre 

nederland

t. +31(0)40-2213433

m. +31(0)6-53404947

e. info@timcotrading.nl

w. www.timcotrading.nl

dé meerwaarde bij schades en faillissementen



www.schademagazine.nl                      19

medisch adviseur van het begin af aan verschillende vi-
sies moet toelaten en dat al die visies goed worden uit-
gezocht”, zei hij. 

Victor Jammers, lid van de raad van bestuur van Slacht-
offerhulp Nederland, toonde zich een warm voorstander 
van de aanpak. “Ik zou met een aantal mensen willen na-
gaan of we het volume kunnen realiseren dat nodig is om 
de werkprocessen uit te werken en te onderzoeken of de 
aanpak wel of niet werkt”, aldus Jammers. Drs. Laurens 
Buisman, directeur van 1Medisch Adviseur, besprak de 
aanpak zoals die in zijn dagelijkse praktijk vorm krijgt. 
“Ik zie een hybride model waarin beide methoden, 1MA 
en 2MA, naast elkaar blijven bestaan. Ik denk bovendien 
dat we met elkaar tot een soort register moeten komen 
en tot normen waaraan medisch adviseurs die alleen in 
het neutrale domein adviseren, zouden moeten voldoen. 
Het zou mooi zijn als De Letselschade Raad daarover zou 
nadenken.” 

THEo KrEMEr innoVaTiEpriJS
Het was juist ook deze aanpak met één medisch adviseur 
waaraan later op de dag de eerste Theo Kremer Innovatie 
Prijs werd toegekend. Deze prijs is door het PIV in het le-
ven geroepen als blijk van waardering voor een persoon 
of instelling die een inspirerende innovatie heeft ont-
wikkeld, waarmee de letselschadebehandeling op een 
positieve manier kan worden vernieuwd. De bedoelde 
ontwikkeling moet al in gang zijn gezet en haar waarde 
hebben bewezen. De prijs werd door Theo Kremer over-
handigd aan drs. Laurens Buisman, met name omdat hij 
als pionier van het project ‘1Medisch Adviseur’ erin is ge-
slaagd het vertrouwen van belangenbehartigers voor het 
idee te winnen, hetgeen ook bleek tijdens het debat over 
deze aanpak in het ochtendprogramma van de conferen-
tie. Bij de prijs ontving Buisman een bronzen sculptuur 
van Marco van Kooten, gegoten bij bronsgieterij Cser in 
Susteren, met het thema ’thinking out of the box’.

STaanDE oVaTiE
De laatste presentatie werd verzorgd door Marc Herre-
mans, coach en motivational speaker. Herremans had 
vroeger een leven vol fysieke uitdagingen: als paracom-
mando in Somalië, bouwvakker, vrijwilliger bij de brand-
weer en vooral als hartstochtelijk sporter. In zijn disci-
pline, de ‘ironman triathlon’, werd hij twee keer Belgisch 
kampioen op de Olympische afstand en hoorde hij mon-
diaal tot de top tien op de lange afstand. 

In 2002 echter kreeg hij op trainingskamp in Spanje een 
ongeluk tijdens een fietstocht, met een dwarslaesie 
van borst tot tenen als gevolg daarvan. Herremans ging 
echter niet bij de pakken neerzitten. Hij vocht zich te-
rug en werd in 2003, samen met grootheden als Johan 
Museeuw, Kim Clijsters, Kim Gevaert en Marc Wilmots, 
tot sportpersoonlijkheid van het jaar gekozen. Hij stelde 
zich drie doelen: de Rehabilitation Hawaï winnen, als 
rolstoelatleet aan de Crocodile Trophy deelnemen en va-
der worden. Alle dromen wist hij te verwezenlijken, met 
vallen en opstaan, maar met een enorme wilskracht. In 
2013 werd zijn dochter Anne-Lou geboren en in 2015 zijn 
dochter Sue. Zijn nieuwe droom is ooit weer te lopen, en 
dat zal erg moeilijk zijn, maar “de enige keer dat je faalt”, 
aldus Marc Herremans, “is als je stopt met proberen.” 
Zijn bijzonder inspirerende optreden werd hem met een 
staande ovatie beloond. <

De enige keer dat 

je faalt, is als je stopt 

met proberen

Theo Kremer (links) me drs laurens Buisman, winnaar van de
innovatieprijs.
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 RGN EN HERSTEL.Nu SPREKEN iNTENTiE 
uiT TOT PARTNERSCHAP iN 

ZuiD-NEDERLAND 

Reconditionerings Groep Nederland (RGN) 
heeft de intentie uitgesproken om een sa-
menwerking aan te gaan met Herstel.Nu, een 
in 2014 opgerichte specialist op het gebied 
van calamiteitenservices en specialistische 
reiniging in Tilburg/Oisterwijk. Door de aan-
gekondigde beëindiging door Rentokil Initial 
Nederland van alle activiteiten van de Holland 
Herstel Groep zocht RGN uitbreiding van haar 
netwerk, met name in Zuid-Nederland. Met de 
voorgenomen samenwerking zijn volgens di-
recteur Gerard van Engelenburg de opdracht-
gevers van RGN verzekerd van continuïteit van 
een optimale dienstverlening in Zuid-Neder-
land. Albert van der Wijk, algemeen directeur 
van Herstel.Nu, zegt door de voorgenomen 
samenwerking de groeiambities sneller te kun-
nen realiseren. “De voorbereidingen voor de 
opening van de nieuwe Herstel.Nu vestigingen 
in Rotterdam, Breda, Zeeland en Eindhoven 
zijn al in volle gang.”

Holland Herstel Groep (reconditionering, rei-
niging en asbestsanering) wordt gesloten. 
Hieraan ligt, naast financiële redenen, vooral 
ten grondslag het besluit van eigenaar Rento-
kil (ongediertebestrijding) om zich volledig te 
gaan toeleggen op de kernactiviteiten en alle 
andere werkzaamheden af te stoten. Laurens 
Vellen, aangesteld als interim-manager bij 
HHG, geeft aan dat Rentokil geruime tijd heeft 
geprobeerd HHG elders onder te brengen, maar 
dat het bedrijf daarin niet in geslaagd. “We zul-
len alles in het werk stellen om de zaken netjes 
af te handelen, zowel naar het personeel toe 
(65 medewerkers) als naar de opdrachtgevers 
toe. Lopende zaken worden afgewikkeld en er 
worden geen langlopende nieuwe werkzaam-
heden aangenomen”, aldus Vellen, volgens wie 
de run-off naar verwachting rond de zomer de-
finitief een feit zal zijn. 
 

ERVAREN ExPERTS JAN JOLiNG EN GER 
KOESTERiNG BuNDELEN KRACHTEN

De beide ervaren bedrijfsschade-experts 
dr. Jan Joling RV, eigenaar van Joling BV in 
Hilversum, en Ger Koestering RA NIVRE-re 
(Koestering Schadeadvies BV in Hendrik Ido 
Ambacht) hebben hun krachten gebundeld 
onder de naam JolingKoestering, experts in 
vermogensschade. Het nieuwe bedrijf legt 
zich primair toe op het bepalen van de ‘zuivere 
vermogensschade’. Dat betreft veelal zaken 
die voortkomen uit wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid en waarbij (gevolg)schade 
wordt geleden in de vorm van waardeverlies, 
winstderving of ander financieel verlies door 
niet materiële oorzaken en of calamiteiten, 
zoals bijvoorbeeld contractbreuk, nalatigheid, 
vertragingsschade of schade door het niet af-
geven van vergunningen. 

Joling Koestering biedt zijn diensten aan 
zowel schadelijdende partijen aan als aan 
aansprakelijk gestelde bedrijven en organi-
saties aan,doorgaans de bovenkant MKB en 
de grotere nationale concerns, hun verzeke-
raars en/of voor hen werkende advocaten-
kantoren. Daarnaast werkt het op het gebied 
van fiscaliteiten en accountancy samen met  
accountantskantoor PKF Wallast en wordt bij 
bouw- en schadetechnische zaken een beroep 
gedaan op de expertise van de specialisten 
van Vanderwal & Joosten, dat op zijn beurt in 
voorkomende gevallen gebruik maakt van de 
specialistische kennis van Joling en Koeste-
ring op het gebied van bedrijfsschade. 
 

BELFOR GEEFT KNuFFELAAP AAN 
KiNDEREN VAN GEDuPEERDEN BiJ 

SCHADE

voldoende mate onderkend. Mede daarom is 
bij ons alle aandacht, energie en activiteiten 
dan ook hierop gericht. Omdat de klant daar 
in onze ogen recht op heeft, maar ook omdat 
klantbeleving nog bijna het enige is waarop je 
je vandaag de dag als reconditioneerder kunt 
onderscheiden van de concurrentie.”

CuNNiNGHAM LiNDSEy PRESENTEERT 
CyBER iNCiDENT HuB ALS HuLPMiDDEL 

BiJ iNCiDENTEN
Cunningham Lindsey heeft een Cyber Incident 
Hub gepresenteerd. “De HUB is bedoeld als 
hulpmiddel voor bedrijven om vooraf een pro-
cedure te hebben als een Cyber-kwestie zich 
voordoet. De tijd om direct na het incident het 
dan nog uit te zoeken is vaak niet aanwezig en 
directe actie is noodzakelijk door op elkaar in-
gespeelde partijen die weten wat hun taak is”, 
licht directeur Klaas Brand toe. “Het omvat de 
meest belangrijke incident response services, 
die 24/7 bereikbaar is en waar mogelijk aan-
sluit op verzekeringscontracten. Met de ‘hub’ 
kunnen wij bij (het voorkomen van) cyber in-
cidenten een pro-actieve, coördinerende rol 
vervullen, ondersteund door een eigen cyber 
risk team van specialisten en een internatio-
naal netwerk. “Dat team bestaat uit een eigen 
netwerk aan vakmensen als specialisten bij 
strategische partner, waaronder Digital Investi-
gation (dataprotectie en- recovery en forensich 
onderzoek), Experian, Edelman, Dirkzwager 
Advocaten en CMS (juridische bijstand). 

CCN NiEuWKOMER OP MARKT THiRD 
PARTy CLAiMS

Claims Corporation Network (CCN), het bedrijf 
van voormalig Van Ameyde-directeur Cees 
Werff, en incasso-en gerechtsdeurwaarders-
organisatie Flanderijn zijn een strategisch 
samenwerkingsverband aangegaan op het 
gebied van het afwikkelen en incasseren van 
schadeclaims die onder andere voortvloeien 
uit motorrijtuigverzekeringen en andere ver-
zekeringspolissen. CCN, dat reeds enkele tien-
tallen grote Europese marktpartijen bedient 
zoals wagenparkbeheerders, verzekeraars en 
verzekeringsmakelaars, gaat daarbij gebruik 
maken van de backoffice-systemen en exper-
tise van de ruim 600 medewerkers van Flande-
rijn, dat 15 vestigingen heeft in Nederland en 
België. “Door de samenwerking kan CCN ver-
sneld doorgroeien als full service Third-Party 
Claims Administrator binnen de EU28 en daar-
buiten”, verklaart oprichter Werff, die in het ac-
curaat verwerken van schademeldingen voor 
verzekeraars en wagenparkbeheerders (de zo-

BELFOR (Nederland) gaat aan jonge kinderen 
van gedupeerden na een ingrijpende brand-, 
water- of stormschade een pluche knuffelaap 
‘Noa’ geven. “De impact van een grote cala-
miteit is voor kinderen vaak een nog grotere 
traumatische ervaring dan voor hun ouders, 
zeker als bij een schade speelgoed en andere 
spullen verloren zijn gegaan. Met de knuffel 
hopen we het leed van de kinderen wat te 
kunnen verzachten”, licht Manager Marketing 
& Sales Patrick Neeleman toe. De actie sluit 
naadloos aan op het beleid van BELFOR (Ne-
derland), dat er bewust voor gekozen heeft 
de eindklant/gedupeerde centraal te stellen 
in de uitvoerende werkzaamheden. Directeur 
Leo Mulder daarover: “Natuurlijk dragen onze 
specialisten zorg voor een professionele re-
conditionering en herstel van de door brand 
of vocht beschadigde inboedels, opstallen en 
machines. Schade is echter vooral ook emotie, 
al wordt dat lang niet altijd door iedereen in 
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min worden rechten prijsgegeven aangezien 
de wederpartij niet weet tot hoever de ander 
bereid is te gaan”, aldus het Letselhuis. Slaagt 
de schikkingspoging wel, dan weten partijen 
direct waar zij aan toe zijn zowel qua uitkomst 
als kosten en kan daarmee een langdurig, on-
zeker en kostbaar vervolgtraject worden voor-
komen. Voor verdere informatie: www.letsel-
huis.nl/Kamers.

DE PARKETMEESTER ZiET OMZET BiJNA 
VERDuBBELEN

De Parketmeester, een landelijk collectief van 
zelfstandige, onafhankelijke parketspecialis-
ten, maakt een gezonde groei door. “We zijn 
de afgelopen jaren qua omzet bijna verdub-
beld”, zegt voorzitter Ruud van der Woerdt, die 
de groei onder meer toeschrijft aan uitbreiding 
van het klantenbestand met onder meer ver-
zekeraars, volmachtbedrijven, schade-experts 
en makelaars- en assurantiekantoren. Alle 
schade opdrachten worden vanuit het secre-
tariaat in Putten centraal aangestuurd, wat 
de snelheid bevordert. “Daarnaast is het onze 
kracht dat we bij schade uitsluitend met on-
afhankelijke vloerdeskundigen werken. Door 
onze jarenlange ervaring op parketgebied zijn 
wij ook uitgegroeid tot specialist in het renove-
ren en herstellen van parketvloeren na brand-
of waterschade of een andere beschadiging.“ 
Onderscheidend is de Parketmeester (www.
parketmeester.nl) naar eigen zeggen ook door 
zijn one stop shopping-aanpak. “Door goede 
werkafspraken te maken kunnen we alle werk-
zaamheden beter op elkaar afstemmen en zo 
de doorlooptijd bij brand- en of waterschade 
aanmerkelijk bekorten. Verzekerden geven 
onze dienstverlening bij schade gemiddelde 
het rapportcijfer ‘9+’. Tegelijkertijd realiseren 
wij door onze professionele aanpak voor verze-
keraars en volmachtbedrijven een schadelast-
vermindering tot wel 25%.” 

CARGLASS iNTRODuCEERT CARMETiCS 
VOOR KLEiNE AuTOSCHADES

Ruithersteller Carglass is gestart met een  
pilot voor de reparatie van kleine, cosmetische 
autoschades, die vaak binnen twee, drie uur 
kunnen worden gerepareerd. De pilot loopt bij 
de vestiging van Carglass aan de Atoomweg in 
Utrecht. Gedurende een halfjaar wil Carglass de 
ervaringen met het herstellen van cosmetische 
schades in Utrecht inventariseren. Inmiddels 
biedt Carglass haar nieuwe schadeherstelcon-
cept ook aan in de vestigingen in Apeldoorn 
en Sittard en volgen in mei de vestigingen in  
Alkmaar en Breda. 

STiCHTiNG SALVAGE: 2,5% MEER 
MELDiNGEN iN 2015

geheten Fleet Claims & Recovery Services), een 
snelgroeiende niche ziet. 

PROPERTy-AFDELiNG VANDERWAL & 
JOOSTEN DEFiNiTiEF EEN FEiT

Vanderwal & Joosten is in de loop van 2014 er-
toe overgegaan haar werkgebied te verbreden 
en uit te breiden met (industriële) brandscha-
des.” De markt vraagt om alternatieven voor 
het bestaande aanbod, zodat men meer keu-
zemogelijkheden heeft”, aldus directeur Ger-
rit Taal, volgens wie met de komst van enkele 
experts het al langer gewenste property-team 
een feit is. Nadat de property-afdeling van Van-
derwal & Joosten met de komst van Rob Vi-
gelius in 2014 al de nodige vorm en structuur 
heeft gekregen, is deze afdeling met de komst 
van Marck Latten en Gijs de Bruin verder uitge-
breid. “De property-afdeling heeft hiermee alle 
gewenste disciplines in huis en kan hierdoor 
alle soorten property-schade voor opdrachtge-
vers”, aldus Taal. 

RABOBANK: AuTOSCHADELAST DAALT DiT 
JAAR VERDER MET 2% 

In ‘Cijfers & Trends 2016’ zegt de Rabobank in 
2016 qua autoschades een volumedaling van 
circa 2% te verwachten vergeleken met 2015.
De oorzaken zijn, naast de veiligere wegen, 
minder gereden zakelijke kilometers, techno-
logische ontwikkelingen en het economisch 
klimaat, ook gelegen in veranderde houding 
en behoeften van de consument. De auto is 
minder statussymbool en lichte schades wor-
den minder vaak gerepareerd. Bovendien sta-
biliseert het wagenpark in Nederland, een te-
ken dat de markt verder verzadigt. Rabobank 
wijst ook op de groeiende tweedeling: “De 
markt voor autoschadeherstel wordt verdeeld 
in kleine/cosmetische schades en de grotere/
complexere schades met voor beide aparte/
verschillende vestigingen. Ook is prijs is steeds 
vaker een selectiecriterium voor de automo-
bilist: “De consument is zich steeds bewuster 
van de hoge mobiliteitskosten en zoekt naar 
wegen om die te verlagen, o.a door besparing 
op reparatie en onderhoud en het blijven door-
rijden met kleine schades.”

In 2015 werd de Stichting Salvage 4.332 keer 
opgeroepen om na een calamiteit hulp te ver-
lenen. Dit betekende een stijging van 2,5% ten 
opzichte van de 4.226 meldingen in 2014. Van 
de branden waarbij Salvage werd ingescha-
keld, daalde het aantal kleine branden, maar 
steeg het aantal middelgrote en grote bran-
den. Daardoor was er ook een toename van 
het aantal GRIP 1- en GRIP 2-meldingen, even-
als van het aantal objecten waarbij hulp werd 
verleend. Dit aantal steeg in 2015 ten opzichte 
van 2014 met 6,2% tot 6.512 objecten. Deze 
stijging betreft vooral de belendingen, waarvan 
het aantal sinds 2011 toeneemt. Afgezet tegen 
het aantal inwoners in een veiligheidsregio 
kwamen de meeste brandmeldingen uit Zuid-
Limburg en de minste uit Hollands Midden. 

De felle onweersbuien, natte zomers, zonnige 
herfstmaanden en zachte winters, die wel-
licht het gevolg van klimaatverandering zijn, 
hebben gevolgen voor de dienstverlening van 
Stichting Salvage. In 2015 steeg de hulpvraag 
in juni, vanwege frequente blikseminslag, en 
in juli-augustus, vanwege wateroverlast. Om-
dat door het mooie najaar het stookseizoen 
later begon, daalde het aantal meldingen in de 
herfst en het begin van de winter.

 uiTBREiDiNG HET LETSELHuiS MET 
‘DE ONLiNE SCHiKKEN KAMER’

Het Letselhuis, de in 2013 opgerichte netwerk-
organisatie van onafhankelijke deskundigen 
op het gebied van letselschade, AOV, ongeval-
len -, werkgevers aansprakelijkheid en SVI ver-
zekeringen, heeft ‘De Online Schikking Kamer 
geïntroduceerd. Wanneer een zaak echt vast 
dreigt te lopen en partijen de gang naar de 
rechter of naar een mediator overwegen, kun-
nen zij geheel vertrouwelijk nog een laatste 
schikkingspoging doen via De Online Schikking 
Kamer. Dat kan door vertrouwelijk een bedrag 
te deponeren waarvoor men bereid is om als-
nog van de zaak af te zijn. Vervolgens wordt de 
opponent door schikken.com uitgenodigd dit 
dan ook te doen. Slaagt de schikkingspoging 
niet, dan zijn geen kosten verschuldigd. Even-
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Knowledge is the only asset which grows by sharing

schade-expert Jeroen de Haas
geeft in boek kijkje  in de 
bijzondere wereld van het 
containervervoer

Een nederlandse schade-expert die een boek schrijft over (een deel van) 
zijn werkgebied in opdracht van een (buitenlandse) verzekeraar; het is – bij 
ons weten – nog niet eerder vertoond. Die eer valt te beurt aan Jeroen de 
Haas, directeur van het maritieme expertise-, onderzoeks- en consultan-
cybureau BMT Surveys, dat met 60 medewerkers, onder wie 42 schade-
experts, op zijn vakgebied tot de top-3 onafhankelijk bureaus in de wereld 
behoort. ‘Gard Guidance on Freight Containers’, zo luidt de titel van het 336 
pagina’s tellende naslagwerk dat De Haas heeft geschreven op verzoek van 
de noorse verzekeraar GarD aS, de grootste (onderlinge) verzekeraar in de 
wereld op maritiem gebied. Hierin geeft hij een uitvoerig inzicht van alle 
aspecten en facetten van het mondiale containervoer. “Een zowel uit vak-
matig als economisch oogpunt buitengewoon interessante wereld, die naar 
mijn mening in de afgelopen decennia een cruciale bijdrage heeft geleverd 
aan de welvaart in de wereld.”

Zoals veel van zijn collega’s heeft De Haas een maritieme 
achtergrond. Na zijn studie aan de Hogere Zeevaartschool 
studeerde hij maritieme wetenschappen, waarna hij ging 
werken bij het toenmalige expertisebureau De Beer, dat 
in 2000 opging in BMT Surveys, waarvan hij sindsdien 
directeur is. Het bureau, dat zich met vestigingen in Rot-
terdam, Amsterdam, Den Helder, Delfzijl, Antwerpen, 
Londen en Genève richt op expertise-, onderzoeks-, ber-
gings- en consultancywerkzaamheden, is onderdeel van 
de internationale BMT Group (British Maritime Techno-
logy), dat wereldwijd 1,500 medewerkers heeft. 

alTiJD al in HET aCHTErHooFD
De Haas heeft de afgelopen 2,5 jaar, naast zijn drukke 
baan als directeur, expert en consultant, gewerkt aan 
het boek, dat tot stand gekomen in samenwerking met 
meerdere specialisten van BMT, medewerkers van Gard 
en externe consultants van de Noorse verzekeraar. “Als je 
jezelf ten doel hebt gesteld een naslagwerk te schrijven 
waarin alle facetten van het containervervoer behandeld 
worden, dan moet het foutloos zijn. Dat ben je niet alleen 
aan de lezer verplicht, maar ook aan je opdrachtgever. 

Vandaar dat we alle teksten twee, drie keer hebben laten 
controleren.”

Waarom een boek over containervervoer? De Haas: “Het 
heeft al vele jaren in mijn hoofd gezeten om dit te doen. 
In de eerste plaats omdat er nog nooit een boek over dit 
onderdeel van de maritieme scheepvaart is geschreven. 
Het is een segment waarin ik als expert bij toeval ben 
ingerold, maar dat me vakmatig bijzonder aanspreekt 
door de dynamiek, de diversiteit, de grote economische 
belangen, de bijzondere risico’s en interessante schade-
dossiers. Ik durf te stellen dat we onze huidige welvaart 
grotendeels te danken hebben aan het containervervoer, 
niet in de laatste plaats doordat de kosten van transport 
van zowel goederen als halffabrikaten drastisch zijn ge-
daald en de gehele wereld dichterbij is gekomen.”

Daar komt volgens hem bij dat de markt aan het veran-
deren is. “Zo zie je op zich buitengewoon slimme en goed 
opgeleide juristen en economen de branche betreden 
die echter, anders dan in de jaren ’70, ‘80 en ’90, geen 
enkele werkervaring hebben in de scheepvaartwereld en 

Jeroen de Haas: “Grote calamiteiten zorgen geregeld voor een ommekeer 
in marktdenken. zoals bijvoorbeeld de ramp met het olieplatform Deep 
water Horizon in de Golf van Mexcio en - dichter bij huis - het kraanongeluk 
in alphen aan den rijn. in beide gevallen leidde de calamiteiten tot meer 
risicoanalyses vooraf in opdracht van betrokken partijen.”
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daardoor geen goed beeld hebben wat hierbij allemaal 
komt kijken, welke partijen er zoal bij betrokken zijn en 
wat hun rol en werkzaamheden in het geheel zijn. Met 
dit boek wil ik hen die ontbrekende kennis bijbrengen. 
Datzelfde geldt overigens voor scheepsbemanning, per-
soneel van een containerterminal en overige bij het con-
tainervervoer betrokken partijen die wel deel uitmaken 
van deze wereld, maar vaak evenmin op de hoogte zijn 
hoe het bij de andere marktspelers precies aan toe gaat. 
En last but not least kwam daar het verzoek van GARD AS, 
dat al meerdere handboeken over de sector heeft uitge-
geven, om een boek over het containervervoer te schrij-
ven Dat was het laatste zetje dat ik nodig had om hier-
mee definitief aan de slag te gaan. Ik vind het een groot 
compliment hiervoor gevraagd te zijn.” 

rEiS ConTainEr ‘Van a naar B’
Het boek gaat uiteraard – in twee uitgebreide hoofdstuk-
ken - in op het ontstaan en ontwikkeling van het contai-
nervervoer in de wereld en telt alleen al 25 pagina’s met 
tekst en uitleg over in de sector veel gebruikte begrippen. 
Daarnaast beschrijft De Haas in zijn boek als het ware de 
reis die een container maakt tijdens het transport ‘van a 
naar b’. Daarbij wordt onder meer stil gestaan bij de ver-
schillende vormen van vervoer - over water, spoor en over 
de weg - en beschreven wat en welke partijen daarbij al-
lemaal betrokken zijn, waaronder de bemanning van de 
schepen, de verladers en de containerterminals, en hoe 
daarbij door een ieder wordt gewerkt, zowel aan boord 
als aan de wal. In het boek wordt verder stil gestaan bij 
de wet- en regelgeving, die van land tot land kan verschil-
len. Ook worden hoofdstukken gewijd aan de technische 
informatie met betrekking tot de containers zelf en aan 
het verzekeringsaspect.”

Hoe kijkt u zelf naar het boek? “Toch wel met de nodige 
trots. Het is uitgebreider en, al zeg ik het zelf, ook beter 
geworden dan ik zelf vooraf had verwacht. Het meest 
trots ben ik eerlijk gezegd op de positieve reacties op het 
boek vanuit de markt. Daar schrijf je het uiteindelijk voor. 
Het mooiste compliment dat ik kan krijgen is dat lezers 
het boek informatief, duidelijk en begrijpelijk vinden. Net 
als in mijn dagelijkse werk. Als schade-expert vertaal je 
iets wat voor de leek complex en lastig is ook in simpe-
le, begrijpelijke bewoordingen”, aldus De Haas, volgens 
wie het boek ook prima past in de huidige tijdgeest van 
kennisdeling. “De tijd dat je anderen niet slimmer wilde 
maken, omdat je met bijvoorbeeld preventie- en risk-
managementadviezen de kans op nieuwe schades ver-

mindert, is zo langzamerhand wel voorbij. Knowledge is 
the only asset which grows by sharing.” Eerder heeft BMT 
Surveys het ‘Cargohandbook’ uitgegeven met praktische 
informatie over alle soorten lading en hun risico’s bij het 
transport. 

KiJKJE aCHTEr DE SCHErMEn
De maritieme schade-expert geeft daarnaast aan er zelf 
ook het nodige van geleerd te hebben. “Zo wist ik voor 
het schrijven van het boek niet dat de komst van het con-
tainervervoer eigenlijk te danken is aan de vastberaden-
heid van een handjevol Amerikaanse ondernemers, die 
ondanks de tegenwerking van overheden en de geves-
tigde orde in de scheepvaart er toch in geslaagd zijn deze 
transportvorm er door te drukken.”

Hij noemt nog een tweede ‘leermoment’. “Persoonlijk 
vond ik het buitengewoon leerzaam en interessant om 
eens bij de ECT een kijkje achter de schermen te mogen 
nemen. Wat mij daarbij vooral in positieve zin is opgeval-
len, is de logistieke planning van de containers, die nooit 
allemaal tegelijkertijd aankomen maar wel met z’n allen 
in datzelfde schip moeten om vervoerd te worden. Een 

De verwachte grote 

klapper in de 

containervaart zou wel 

eens kunnen gebeuren

op de Westerschelde
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vak apart, waarbij veel komt kijken, niet in de laatste 
plaats omdat er op zee enorme krachten op de contai-
ners kunnen komen te staan. Een verkeerde lading kan 
dan ook grote gevolgen hebben: in de vorm van het ver-
schuiven en zelfs overboord vallen van lading tot en met 
het geheel of gedeeltelijk kapseizen van een schip”, aldus 
De Haas.

SCHaDE 
Bij BMT Surveys bestaat het werk voor 40% uit schade-
expertises en onderzoeken gerelateerd aan vervoerders-
aansprakelijkheid, 30% uit cascoschades (aan schip en 
machines door gronding en motorproblemen). “Daar-
naast vormt voor ons riskconsultancy een groeimarkt. 
Door onze ervaring met schades en oorzaken weten we 
waar het zoal fout kan gaan en kunnen we bedrijven 
daardoor bij uitstek helpen de kans op schade middels 
preventie en riskmanagement terug te dringen. Bijvoor-
beeld door de route van containerschepen vooraf te be-
kijken en betrokken te attenderen op mogelijke gevaren.” 

Wat vraagt dit werk van een schade-expert of -onderzoe-
ker? “In de eerste plaats moet je gevaren hebben om te 

Het boek Gard Guidance on Freight Containers’ is gratis te bestellen op de website 
van Gard: www.gard.no/web/publications.

weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarnaast 
is natuurlijk vakkennis onontbeerlijk, moet je een analy-
tisch vermogen hebben tegen het niveau van de advoca-
tuur (vaak je tegenspeler) aan, snel complexe situaties 
doorhebben en doortastend kunnen optreden. Last but 
not least moet je de Engelse taal in woord en geschrift 
beheersen”, aldus De Haas, volgens wie de Nederlandse 
maritieme schade-experts van oudsher een goed aan-
zien heeft in de wereld en internationaal zijn mannetje 
staat.

TrEnDS
Gevraagd naar de voornaamste trends op zijn vakge-
bied noemt De Haas het feit dat mede door de groei-
ende aandacht voor preventie en riskmanagement de 
schadefrequentie terugloopt, maar aan de andere kant 
de schadeomvang en complexiteit van het gemiddelde 
schadedossier daarentegen juist toeneemt. “Wat daarbij 
opvalt is dat grote calamiteiten geregeld voor een omme-
keer in marktdenken zorgen. Zoals bijvoorbeeld de ramp 
met het olieplatform Deep Water Horizon in de Golf van 
Mexcio en – dichter bij huis – het kraanongeluk in Alphen 
aan den Rijn. In beide gevallen leidde de calamiteiten tot 
meer risicoanalyses vooraf in opdracht van betrokken 
partijen.”

Wat de markt volgens hem vooral bezighoudt is de schaal-
vergroting. “Containerschepen worden alsmaar groter en 
vervoeren ook steeds meer containers. Toen ik in de jaren 
‘70 mijn intrede deed in de scheepvaartbranche, werden 
er hooguit drie lagen containers op elkaar gestapeld. In-
middels zijn dat er elf. Het grootste containerschip kan 
zo’n 20.000 twentyfeet-containers vervoeren, waarvan 
70% aan dek en de rest in het ruim. De totale waarde van 
schip en lading overstijgt nu soms als de één miljard dol-
lar.” De Haas bewaart een mooie ‘uitsmijter’ voor het slot: 
“Vanwege de alsmaar groeiende omvang van container-
schepen en het eveneens stijgende aantal containers dat 
per schip wordt vervoerd, houdt iedereen in de sector re-
kening met ‘een grote klapper’. In de vorm van een forse 
schade door aan de grond lopen of zelfs breken. Recen-
telijk hebben wij enkele grote bijna-calamiteiten gehad 
met enkele containerschepen: in de Elbe, de Golf van Bis-
caye en voor Britse kust bij Southampton. Die megascha-
de gaat een keer vallen. Persoonlijk verwacht ik dat deze 
weleens in de Westerschelde zou kunnen plaatsvinden. 
Vanwege de druk bevaarde, lastige vaarroute met veel 
bochten, sterke stroming en het grote verschil tussen eb 
en vloed.” <

Knowledge is the only 

asset which grows by 

sharing
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Uit onderzoek is gebleken dat 24% van de 
bedrijven in Nederland wel eens met een  
calamiteit te maken heeft gehad. 78% van  
de onvoorbereide bedrijven zijn na een  
grote schade binnen twee jaar failliet. 

Wat als een bedrijf vanwege een calamiteit stil komt 
te liggen? Wat als een bedrijf niet meer bereikbaar  
is voor haar klanten en prospects? Dan is het van  
belang dat er één partij is die deze bedrijven weer 
helpt om zo spoedig mogelijk up and running te zijn 
door alle benodigde acties op te pakken en het  
proces te coördineren.  

Als er sprake is van een grote calamiteit, komt de 
melding binnen via het Service Center van Dolmans 
Calamiteiten Diensten. Deze melding wordt direct 
doorgezet naar één van onze speciaal geselecteerde 
en opgeleide industrieel managers. Zij begeleiden 
de schade van begin tot het einde, zijn aanwezig op 
de schadelocatie, stellen het plan van aanpak op in 
overleg met de opdrachtge-
ver en experts en bekijken 
welke specialisten nodig zijn. 
Samen met de industrieel 
teamleiders stuurt de mana-
ger onze medewerkers op de 
schadelocatie aan.  

Dolmans Calamiteiten Diensten heeft al vele jaren 
ervaring met de aanpak van industriële en grote  
zakelijke schades. 

Om deze dienst te blijven ontwikkelen en te leren 
van elkaars ervaringen, wordt twee keer per jaar een 
evaluatie ingepland. De directie, industrieel managers 
en teamleiders blikken terug op de reeds afgehandel-
de industriële schades. Tevens wordt gekeken naar 
mogelijkheden waar Dolmans Calamiteiten Diensten 
zich verder in kan specialiseren. 

Waar nodig zal Dolmans Calamiteiten Diensten ook 
schakelen met één van haar gespecialiseerde zuster-
bedrijven of partners. Indien er een complexe water-
schade is, wordt contact opgenomen met water- /
vochtspecialist Trition. Komen we tijdens een cala-
miteit asbest tegen dan zorgt Dolmans Calamiteiten 
Diensten ervoor dat binnen no-time een deskundig 
asbestsaneerder van Dolmans de Jong Milieutech-
niek aanwezig is. Tevens kan er geschakeld worden 
met QBuild als het gaat om bouwkundig herstel. Ook 
de aansturing van ondersteunende diensten, zoals 
beveiliging, verkeersregelaars en veiligheidskundige, 
neemt de industrieel manager voor zijn rekening. 

Waar nodig werkt Dolmans 
Calamiteiten Diensten 24/7 
door en zetten we alles op 
alles om bedrijven zo snel 
mogelijk weer operationeel 
te krijgen. Daarom werkt  

Dolmans Calamiteiten Diensten alleen met partijen 
die weten hoe na een calamiteit direct en 24/7  
geschakeld moet worden. Dolmans Calamiteiten 
Diensten zorgt voor:
•	 eerste noodhulp, reiniging, reconditionering en 

herstel;
•	 ervaren gecertificeerde professionals die op loca-

tie de schade coördineren en afhandelen;
•	 extra ondersteuning door middel van de inzet van 

een industrieel coördinatieprojectteam. 

Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA  IJsselstein
Postbus 69  3400 AB  IJsselstein

WWW.DOLMANS.COM  |  t 0800 - 365 62 67

‘24/7 werken wij door 
om bedrijven zo snel mogelijk 
weer operationeel te krijgen’

van calamiteit
naar zekerheid

Advertorial - Industriele schades.indd   1 04/04/2016   13:22:09



26      www.schademagazine.nl

CED brengt schaderapport Moving Forward in Mobility uit

die autoverzekeringsmarkt 
ontwrichten en businessmodellen 

op z’n kop zetten

CED heeft recentelijk het schaderapport Moving Forward in Mobility gepre-
senteerd. in het rapport geeft de marktleider op expertise- en claimshand-
lingsgebied een groot aantal cijfers met betrekking de autoschadeverze-
keringsmarkt, waaronder de ontwikkelingen op schade- en diefstalgebied 
en de meest voorkomende schade-oorzaken. ook worden de huidige 
trends in de schadebehandelketen belicht. Tot slot benoemt CED in het 
rapport een achttal zevental trends die de markt voor motorrijtuigverze-
keringen in zijn ogen de komende jaren gaan ontwrichten en de bestaan-
de businessmodellen in de sector op zijn kop gaan zetten.

8 trends
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a u To M oT i V E

trEnd 1: dE opmars van dE ElEktriscHE auto 
CED: De (hybride) elektrische auto is momenteel de voornaamste trend. 
Baarden de plugin-hybrides uit het verleden nog relatief weinig opzien, 
inmiddels heeft marktleider Tesla de volledig elektrische personenauto 
definitief op de kaart gezet. De Model X is reeds gepresenteerd, volgens 
Tesla de eerste volledig elektrische SUV ter wereld. Maar ook concurren-
ten komen met hun eigen alternatieven. BMW heeft een i3 en i8 gelan-
ceerd, Audi heeft gesteld dat in 2025 een kwart van alle Audi’s elektrisch 
zal zijn. terwijl Toyota (Mirai) en Hyundai (ix35 FCEV) als een van de eer-
sten een auto op de markt brengen die aangedreven wordt door water-
stof en zuurstof. 
 
trEnd 2: dE zElfrijdEndE auto komt Eraan 
CED: Steeds meer marktpartijen houden zich bezig met de ontwikkeling 
van zelfrijdende auto’s. De verwachting is dat hiermee aanzienlijk min-
der ongelukken zullen plaatsvinden. De ontwikkeling van de zelfrijdende 
auto’s zal er uiteindelijk toe leiden dat de schadelast met 65 tot 90% zal 
verminderen.
 Google is al sinds 2005 bezig met Google Driverless Car. Ook TNO test in 
Nederland zelfrijdende auto’s. Vrijwel alle grote automerken zijn bezig 
met het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s. Van de merken Volvo, Lexus, 
Nissan, Audi, Mercedes-Benz, Ford en Renault is bekend dat zij al testen 
met prototypes. In Californië is het al toegestaan om met een zelfrijden-
de auto de weg op te gaan. De verwachting is echter dat pas vanaf 2020 
de eerste zelfrijdende auto’s op de markt zullen komen. 

trEnd 3: van softwarE naar big data 
CED: Niet alleen op het gebied van hardware gaan de innovaties hard, ook 
op softwarematig vlak zijn er nieuwe toepassingen. 
Zo zijn Google en Apple ingesprongen op de ontwikkeling van een be-
sturingssysteem voor auto’s. Onder de namen Android Auto en Carplay 
proberen deze partijen ook deze markt te penetreren. Alle grote merken 
zullen deze systemen gebruiken. Pioneer heeft deze ook al geïmplemen-
teerd in haar productenlijn. ANWB heeft op 25 november 2015 een artikel 
gepubliceerd over een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer fabri-
kanten de data die de on-board computer verzamelt, doorspelen naar 
hun eigen servers. Deze data kunnen zij vervolgens verkopen of door-
geven aan instanties zoals een verzekeraar of het Ministerie van Justitie 
(bijvoorbeeld bij snelheidsovertredingen). Op deze manier zijn bestuur-
ders ongemerkt leverancier van (commerciële) big data. 

trEnd 4: bEtalEn mEt privacy 
CED: Niet alleen autofabrikanten innoveren, ook verzekeraars starten 
nieuwe initiatieven. 
Zo geeft Fairzekering haar klanten korting op basis van hun rijgedrag. 
Aan de hand van een Chipin-stekker, die in de OBD-connector van de 
auto gestoken moet worden, analyseert de verzekeraar het rijgedrag van 
de klant, die voor goed rijgedrag kan worden beloond met een premie-
korting tot 35%. Ook Achmea biedt premiekorting aan in ruil voor data. 

Internet-verzekeraar Zeker.Me probeert op basis van social media de 
klant te ontzorgen. 

trEnd 5: ExtrEmE klantgEricHtHEid 
CED: Extreme Customer Satisfaction is het toverwoord. 
Direct duidelijkheid bieden over het wel of niet vergoeden van een scha-
de, de verzekerde zelf laten kiezen hoe hij zijn schade meldt, meteen het 
herstel van de schade organiseren: verzekeraars zullen moeten schitte-
ren op het moment dat hun klanten een beroep op hen doen. Slechts 
een enkele marktpartij is op dit moment in staat om deze mate van ser-
vice te bieden. Maar dat verzekeraars in moeten zetten op hogere klant-
tevredenheid, is wel duidelijk. 

trEnd 6: bEïnvloEding van gEdrag 
CES: Een zichtbare trend is het beïnvloeden van de bestuurder. Verzeke-
raars proberen dit met kortingen en het analyseren van rijgedrag, terwijl 
bedrijven en leasemaatschappijen sturen op zuiniger en goedkoper rijden 
door middel van financiële tegemoetkomingen. Hoewel zuiniger en goed-
koper rijden geen direct verband houdt met de schadefrequentie, zorgt het 
er wel voor dat men rustiger gaat rijden.

trEnd 7: communicatiE via niEuwE mEdia 
CED: Verzekeraars proberen dichterbij de klant te staan door middel van 
omnichannel communicatie. 
Steeds meer verzekeraars communiceren via WhatsApp of Social Media, 
hebben apps of fora waar klanten kunnen aangeven of een bepaalde 
schade moet worden vergoed. Doordat de markt steeds transparanter 
wordt en de consument steeds mondiger, moeten de verzekeraars wel 
op zoek naar manieren om aan klantbinding te doen. Ook bedrijven die 
claim management verzorgen namens verzekeraars, zetten in op loyali-
teit en gemak. Zo kunnen verzekerden bij CED hun schade melden zoals 
zij dat willen, zoals telefonisch, via e-mail, via WhatsApp en via Facebook.

trEnd 8: vErzEkErEn op dE blockcHain 
CED: Een grotere technologische vooruitgang dan het ontstaan van het In-
ternet. De Blockchain zal in de komende vijf tot tien jaar de transactionele 
wereld geheel op zijn kop zetten. 
Hoewel de Blockchain nog redelijk onbekend is voor het grote publiek, 
met uitzondering van de Bitcoin, ontpoppen zich elk jaar steeds meer 
startups die een dienstverlening ontwikkelen gebaseerd op de Block-
chain. De Blockchain zal het werk van veel Trusted Third Parties weg-
nemen. Contracten, overeenkomsten, eigendomsdocumenten kunnen 
opgeslagen, geauthentiseerd en geverifieerd worden op de Blockchain 
tegen een fractie van de kosten. Schadeverleden en onderhoud kunnen 
hier eveneens op vastgelegd worden. Er zal hierdoor onomstootbaar be-
wijs zijn en zal er een historie aangemaakt worden met betrekking tot 
alle gebeurtenissen omtrent de auto. Vooral voor de doorverkoop van 
auto’s, maar ook voor het afsluiten van een verzekering zal dit gevolgen 
hebben.
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Beheersing bedrijfskosten en verhoging 
klanttevredenheid dé trends in schadebehandelketen

Verzekeraars, gevolmachtigden en leasemaatschappijen investeren 
massaal in geïntegreerde automatisering en straight-through-processing 
voor zowel de polis- als de schadekant. Doelstelling is om zoveel mo-
gelijk processen in de schadebehandelketen geautomatiseerd, geïnte-
greerd en in een minimaal aantal contactmomenten af te wikkelen. Met 
data gedreven filters worden afwijkende schades (bijvoorbeeld omdat 
ze frauduleus zijn) uit het automatische proces gefilterd. Dat is één van 
de trends in de schadebehandelketen die staan te lezen in het CED-
schaderapport Moving Forward in Mobility. Met het in 2015 op de markt 
gebrachte nieuwe schadebehandelplatform claimt CED  dat 80% van 
alle motorrijtuigenschades volledig geautomatiseerd kunnen worden 
behandeld, de doorlooptijd meer dan gehalveerd en de klanttevreden-
heid een gigantische vlucht heeft genomen. 

anDErE TrEnDS
Dat schadeherstellers onder druk staan noemt CED een andere trend. 
“Het aantal schades neemt af en er is een overaanbod aan schadeher-
stellers. Zowel verzekeraars als gevolmachtigden en leasemaatschappij-
en zetten steeds meer in op schadesturing. Verzekeraars werken steeds 
meer op basis van reciprociteit samen met een schadeherstelnetwerk: 
de schadeherstellers sluiten hun verzekeringen bij de verzekeraar, die 
hun de te herstellen schades aanlevert. Ook serviceproviders en gevol-
machtigden zetten in op een beperking van het aantal schadeherstel-
netwerken. Voor hen is het steeds lastiger om controle te houden op de 
sturing van schades door subagenten en aangesloten provinciale tus-
senpersonen. Ook willen sommige schadeherstellers meer exclusiviteit 
van gevolmachtigden en verplichten hen te kiezen voor slechts één scha-
deherstelnetwerk.” 

Daarnaast willen verzekeraars, autofabrikanten en merkdealers steeds 
meer grip krijgen op de verschillende activiteiten in de keten. “Voor ver-
zekeraars is het van belang om de schadelast onder controle te houden. 
Merkdealers en fabrikanten voelen zich in meerdere mate verantwoor-
delijk voor de veiligheid en schades met de toename van elektronica in 
auto’s en de overgang naar zelfrijdende auto’s. Volvo heeft bijvoorbeeld 
al aangegeven dit mogelijk zelf te willen verzekeren. Een aantal grote 
verzekeraars zit bij de fabrikanten aan tafel”, aldus CED. 

VaKEr ToTal loSS
Een andere trends volgens CED is dat auto’s met schade steeds eerder 
het predicaat ‘total loss’ krijgen. Dit komt door de toegenomen hoeveel-
heid elektronica in auto’s en door het feit dat onderdelen steeds meer 
geïntegreerd zijn en daardoor als totale unit vervangen moeten wor-
den. De elektronica en geïntegreerde onderdelen zijn ook steeds meer 
merkspecifiek. Dit alles maakt het repareren van schades relatief steeds 
duurder. Dit speelt voornamelijk in het  A- en B-segment waarin de auto’s 
goedkoper zijn, maar waarbij de reparatiekosten van schades hoog op 
kunnen lopen. 

Verder worden de ondergrenzen voor expertise steeds hoger. Daardoor 
krijgen expertisebureaus minder opdrachten van verzekeraars. “Exper-
tisebureaus brengen applicaties op de markt die expertise op afstand 
mogelijk maken. Gedupeerden of schadeherstellers brengen het be-
schadigde item simpelweg in beeld terwijl de expert vanachter zijn bu-
reau toekijkt en aanwijzingen kan geven”, aldus CED, volgens wie bij  re-
gresvoering nieuwe partijen, zoals het UWV en zorgverzekeraars, steeds 
vaker een rol. Ook zij sturen meer en meer op kostenbesparing. 



www.schademagazine.nl                      29

Aantal autoschades daalt, 
maar gemiddeld claimbedrag stijgt

Het totaal aantal motorvoertuigschades is over de afgelopen vijf jaar 
met maar liefst 28% gedaald: van 2,33 miljoen naar 1,847 miljoen. Ook 
de schadelast daalde in die periode en wel met 9,3% van 2,61 miljard 
euro naar 2,37 miljard euro. De sterke daling in 2011 tot en met 2013 is 
in lijn met een daling van het aantal gereden kilometers in die jaren. In 
2014 en 2015 verbetert de economie, gaan mensen weer meer rijden en 
neemt ook het aantal schades (met 1,9%) en de schadelast (met 3,9%) 
weer toe, zo blijkt uit het CED-schaderapportrapport ‘Moving forward in 
mobility’.

Daaruit blijkt ook dat tussen 2010 en 2015 het gemiddelde schadebe-
drag eveneens is gestegen: van 1.095 euro naar 1.243, een toename met 
13,4%. In het rapport wordt gewezen op de verschillende door de BO-
VAG aangegeven verklaringen: “de catalogusprijs van auto’s is gestegen 
en vooral de nieuwere en duurdere auto’s bleven doorrijden in de eco-
nomische crisistijd, terwijl de wat oudere en goedkopere auto’s minder 
kilometers maakten. In 2014 is een daling van het gemiddelde geclaimde 
bedrag te zien, terwijl dit in 2015 weer is gegroeid. Auto’s bevatten meer 
en meer vernuftige technologie waardoor schades kostbaarder worden. 
Zelfs bij kleine auto’s is het vervangen van een bumper of koplamp duur 
geworden. Gedurende de crisis waren consumenten terughoudend met 
het claimen van kleinere schades: zij vreesden voor een daling op de 
bonus-malus ladder en een stijging van de netto-premie. Verzekeraars 
hebben geleidelijk aan de zogenaamde no-claimbeschermer afgeschaft 
in de afgelopen vijf jaar. Nog slechts enkele verzekeraars hanteren deze 
beschermer in hun voorwaarden.” 

DE BElanGriJKSTE SCHaDEoorzaKEn
In het rapport worden de belangrijkste schadeoorzaken op een rijtje ge-

zet. Aanrijdingen zijn door de jaren heen goed voor ongeveer 80% van 
alle schades en vormen daarmee verreweg de grootste oorzaak van 
schades. Vanaf 2010 tot en met 2015 is het aantal schades als gevolg van 
aanrijdingen, diefstal en/of inbraak, en vandalisme afgenomen. Daar 
staat tegenover dat het aantal brandschades in auto’s tussen de 10.000 
en 14.000 schommelt en het aantal schades als gevolg van storm of ha-
gel door de jaren heen sterk varieert: tussen de 35.000 en 76.000. Reden 
hiervoor is dat één flinke storm al een groot deel van zulke schades voor 
zijn rekening kan nemen en het aantal grote stormen in een jaar even 
variabel is als het weer zelf. 

Het aantal aanrijdingen daalde van 1,9 miljoen in 2010 naar 1,45 miljoen 
in 2015, een afname met resp. 24,3%. De schadelast liep in die periode 
met 14,7% terug van 1,95 miljard euro naar 1,663 miljard euro, terwijl het 
gemiddelde schadebedrag met 15,6% toenam van 996 euro naar 1,151 
euro. 

Het aantal diefstal- en inbraakgevallen liep tussen 2010 en 2015 met 
21,9% terug van 151.000 naar 108.000 vorig jaar. Werden er in 2010 nog 
32.200 motorvoertuigen gestolen, in 2015 waren dat er met 28,000 ruim 
13% minder. Het hiermee gemoeide schadebedrag steeg met twee der-
de naar 205,8 miljoen euro en het gemiddeld schadebedrag vertoonde 
bijna een verdubbeling: van 3,8.38 euro naar 7,338 euro. Het aantal ge-
registreerde auto-inbraken liep in vijf jaar tijd terug net ongeveer een 
derde van 118,800 naar 80,100; het totale schadebedrag steeg licht (met 
4%) van 82,4 miljoen naar 85,7 miljoen euro maar het gemiddelde scha-
debedrag daarentegen groeide fors: met 54% van 694 naar 1.069 euro. 
Dat laatste wordt toegeschreven aan het feit dat er steeds vaker dure 
onderdelen uit voertuigen worden ontvreemd, zoals navigatiesystemen 
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of airbags. Bij ruim een derde van de inbraken wordt overigens niets uit 
de auto gestolen. Dit wijst erop dat dieven vaak slechts een vermoeden 
hebben dat er waardevolle spullen in het voertuig aanwezig zijn. 

Niets veranderlijker dan het weer. Door het grillige en onvoorspelbare ka-
rakter hiervan schommelt en het aantal schades als gevolg van storm of 
hagel door de jaren heen sterk. In 2010 waren dat er 41.000, een jaar later 
69.000, vervolgens drie jaar lang 35.000 à 40.000 en vorig jaar 76.000. Ook 
de schadelast varieert daardoor sterk: 48 miljoen euro in 2010, 87 mil-
joen euro in 2011, 37 miljoen euro in 2014 en 65 miljoen euro vorig jaar. 
Opmerkelijk is wel dat de gemiddelde schadelast in 2015 met 849 euro 
lager was dan in de vijf jaar daarvoor, toen dit tussen de 1.041 euro en 
1.269 euro schommelde. “Weerdeskundigen voorspellen dat de schade 
als gevolg van (extreme) storm en hagel naar verwachting verdubbelen. 
De neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario met 
liefst 139% stijgen”, aldus het rapport

Een positieve ontwikkeling laat het aantal vandalismeschades zien. Die 
dalen sinds 2010/2011 gestaag van 55.000 naar 29,000 in 2015, terwijl 
ook de schadelast een dalende lijn laat zien: van 38 miljoen euro naar 21 
miljoen euro, een afname met bijna 45%. Het gemiddelde schadebedrag 
kwam vorig jaar op 732 euro uit, wat 7,5 tot 10% lager is dan in de jaren 
2011-2014 . Uit analyse blijkt dat de kans op brandschade klein is. Toch 
is het aantal brandschades per 100 voertuigen de afgelopen jaren toege-
nomen tot 0,13, terwijl dit voorheen tussen de 0,1 en 0,11 lag. In totaal 
is het aantal schades toegenomen van circa 11.000 tot 14.000 per jaar. 
Ook de totale en gemiddelde kosten laten een stijging zien. Kostte een 
gemiddelde brandschade in 2010 circa 3.210 euro, in 2015 is dit geste-
gen naar 6.228 euro. Het totale bandschadebedrag is sinds 2010 echter 

explosief gestegen: met ruim 60% van 35 miljoen euro naar 88 miljoen 
euro vorig jaar. 

VErliESGEVEnD
Het CED-rapport laat verder zien dat mede door de forse (premie)con-
currentie in autoverzekeringsland verzekeraars verlies lijden op de au-
totekening: in totaal 220 miljoen euro. Tegenover elke euro premie staat 
gemiddeld 1,09 euro aan schade en bedrijfskosten; in 2010 was deze 
combined ratio met 102% al verlieslatend: 12%.  In 2014 registreerden 
verzekeraars in totaal ongeveer € 3,2 miljard aan schadelast. Dit bedrag 
omvat zowel de betaalde schades als de interne en externe schade-
behandelingskosten. Het betreft zowel WA (inclusief letselschades) als 
casco schades. Hiervan betreft circa 800 miljoen euro aan letselschades 
en 2,4 miljard euro aan materiële schades. Verhoudingsgewijs is de ge-
boekte schaderatio goed voor circa 73% van de bruto premie in 2014; 
een lichte verbetering in vergelijking met 2013.
 
In 2010 heeft DNB verzekeraars al opgeroepen maatregelen te treffen, 
maar deze hebben kennelijk onvoldoende effect gehad. DNB vraagt 
verzekeraars wederom aandacht te besteden aan dit risico en de be-
nodigde maatrege¬len te nemen en geeft aan de huidige situatie op de 
motormarkt ongewenst te vinden en in te grijpen: DNB is daarom o.a. 
met het Verbond van Verzekeraars in gesprek. Schadeverzekeraars zitten 
volgens CED overigens niet bij de pakken neer. “Niet alleen gaat er veel 
aandacht uit naar het voorkomen van schade, ze investeren massaal 
in automatisering om de bedrijfskosten te beheersen. Ze maken vooral 
werk van straight-through-processing. Doel hiervan is zoveel mogelijk 
stappen in de schadebehandelketen te automatiseren, integreren en in 
een minimaal aantal contactmomenten af te wikkelen.” <

Weerdeskundigen voorspellen dat de schade als 

gevolg van (extreme) storm en hagel naar 

verwachting verdubbelen



Schade regelen is mensenwerk

De wet van Vidi
Een persoonlijke aanpak
vraagt om extra handen

Binnen het schadelandschap staat maatwerk bij Vidi hoog in het vaandel. Elke schade is anders en verdient een persoonlijke 

aanpak, want het draait bij de afhandeling van schade om mensen. En dat maakt werken bij Vidi ook een beetje anders. Onze 

experts hebben een hands-on mentaliteit, handelen zorgvuldig, transparant en blijven vooral klantgericht. Voor de regio’s Noord- 

en Zuid-Holland zijn we op zoek naar 2 Rayonleiders-Schade-experts RE brand/AVP. Kijk op vidi.nl/vacature.

VIDI_pers.adv_230x297mm.indd   1 04-04-16   17:42
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De verzekerings- en schaderegelingsbranche is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Vanuit die gedachte 
wordt veel gedaan aan goede doelen. zo verrichtten medewerkers  van Cunningham lindsey uit amsterdam, Eindhoven en rotterdam ver-
schillende werkzaamheden  in het kader van nldoet. zo werden voor een kinderopvangverblijf herstel-, schoonmaak- en opruimingswerk-
zaamheden verricht, rolstoelvriendelijke plantenbakken gemaakt, voor bewoners van een tehuis voor dementeren en diverse karweitjes 
opgeknapt voor    een zorgboerderij in Mookhoek.

  S o C i a a l
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D E  J E u G D  V a n  T E G E n w o o r D i G

Waarom ben je expert geworden?
Toen ik bij BAM Milieu werkte als adviseur se-
cundaire grondstoffen vroeg de vader van een 
vriendin van mij, een schade-expert, of het ex-
pertisevak wellicht iets voor me was, omdat 
hierin weinig echte milieuschadespecialisten 
werkzaam zijn. Kort daarna kwam hij aan met 
een vacature van Vanderwal & Joosten. Ik wist 
niet wat een expert precies deed en wat het vak 
inhield, maar ik heb toch gereageerd, mocht 
op gesprek komen, werd enthousiast en werd 
uiteindelijk aangenomen.  

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Doorzetter, nauwkeurig, eerlijk, flexibel en 
moeder. 

Welke eigenschap van je komt het best tot 
zijn recht in je werk als expert?
Vooral die eerste . Je moet je in dit vak niet la-
ten afschepen met de antwoorden die je soms 
krijgt, maar zo nodig doorvragen en tegengas 
geven. 

Wie is je grote leermeester?
Dat zijn er twee: mijn collega’s Bart Dicou en 
Jurjen Witte. Ik kende de verzekerings- en ex-
pertisebranche niet. Zij nemen me op sleep-
touw en brengen me van deze sectoren alle 
benodigde kennis bij. 

Worden jongeren in de expertisebranche 
voor vol aangezien? 
Zeker wel! Op mijn komst en specialistische 
kennis op milieugebied is binnen mijn bedrijf 
en de markt enthousiast gereageerd, maar je 
zult jezelf in de praktijk wel vakmatig moeten 
(blijven) bewijzen. 

Favoriete app?
Whatsapp. 

Welke schade is je tot dusver het meest bij-
gebleven?
Ik ben zo kort in dienst dat ik eigenlijk ‘alle 
schades’ zou kunnen noemen. En dan met 
name de puur milieukundige schades, omdat 
ik daarin de meeste input heb kunnen leveren.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Woezel en Pip op zoek naar de sloddervos, 
samen met mijn kinderen uiteraard. 

Welke tekst zou je op een t-shirt willen 
zetten?
Geen tekst, maar een vrolijk, kleurrijk plaatje, 
iets Hawaii-achtigs of zo. Ik ben nu eenmaal 
een fleurig type. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
America en dan vooral rondreizen met een 
tentje.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een collega moet in de eerste plaats behulp-
zaam zijn en daarnaast oprecht. 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag 
veranderd zien?
De kleding van de mannen: teveel grijze pak-
ken. Daar moest ik, gewend aan de manier 
waarop men in de aannemerij naar het werk 
gaat, in het begin wel even aan wennen. Het 
mag best iets vlotter, als het maar netjes is.

Wat is het grootste vooroordeel over je 
werk?
Ik heb van familie, vrienden en kennissen ei-
genlijk alleen maar positieve reacties op mijn 
overstap naar de expertisebranche gehad. Al 
heb ik wel aan vrijwel iedereen moeten uitleg-
gen wat het werk en het vak inhoudt. 

Als je geen expert was geworden, welk vak 
had je dan gekozen?
Dan was ik milieuadviseur gebleven: in de aan-
nemerij of bij een overheidsinstelling. 

Wat kunnen jongeren leren van ouderen/se-
nioren en andersom?
Ik heb veel opgestoken van de verhalen van 
mijn (oudere) collega’s met betrekking tot 
het tactische spel dat tussen de verschillende 
marktpartijen wordt gespeeld. Ik denk dat 
ouderen van jongeren kunnen leren om wat 
directer en minder wollig met elkaar te com-
municeren en in het algemeen wat meer ‘to the 
point’ te komen.

Wat is het laatste (pop/muziek)concert dat 
je bet bijgewoond?
Lenny Kravitz in Antwerpen.

Wat merk je van in je dagelijkse werk van de 
economische situatie?
Ik merk dat opdrachtgevers kritischer zijn ge-
worden over de efficiency van ons onderzoek 
alsmede de hiermee verband houdende kos-
ten dan vóór de economische crisis.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Aantrekkelijk is de veelzijdigheid van de dos-
siers, vooral als je met je laarzen aan in een 
bouwput kunt staan. Minder aantrekkelijk zijn 
de soms persoonlijke aantijgingen als men het 
niet met je eens is.

Van wie hingen er vroegen posters in je 
kamer?
Leonardo di Caprio. 

is er een tekort aan jonge schademensen? 
Ik was bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
VNAB en daar was in mijn beleving 80% man 
en 50plus. Er zou naar mijn mening in onze 
branche best nog wat meer geïnvesteerd mo-
gen worden in het aanstellen en opleiden van 
jonge mensen (ook vrouwen!). 

Waar heb je je in het begin het meest over 
verbaasd?
Dat het vooral een (oudere) mannenwereld. Er 
zijn maar weinig vrouwen werkzaam in het ex-
pertisevak, zeker in mijn (technisch) segment. 
Als schadebehandelaar werken bij makelaars 
en verzekeraars meer vrouwen. 

Wat weet nog niemand van je?
Dat ik vroeger slager wilde worden in een bio-
logische slagerij.
 
Wat is je favoriete restaurant?
Oliva, een restaurant in centrum van Rotter-
dam waar je heerlijk Italiaans kunt eten. 
Wat moet de regering meteen aanpakken?
De vluchtelingenproblematiek. 

Wat is de meest opvallende 
vakgebeurtenis van de laatste tijd? 
De schaderegeling naar aanleiding van het 
kraanongeval in Alphen aan den Rijn, waarbij 
ook ons bureau betrokken is. Vanwege de om-
vang, complexiteit, de vele betrokken partijen 
en de manier waarop de schaderegeling is aan-
gepakt en gecoördineerd. Dat heeft best indruk 
op mij gemaakt en een mooi voorbeeld hoe 
dynamisch en interessant het expertisevak is.
 
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het 
vak? 
Dat ik over enkele jaren door makelaars en ver-
zekeraars wordt gezien als een goede, vakbe-
kwame milieuschade-expert. 

Hoe voorkom je dat je ook z’n vrouw in een 
strak mantelpakje wordt?
Door dicht bij jezelf te blijven en kleding te 
dragen die bij je past. Als het maar netjes is.

Wat is je levensmotto?
Lach en heb lief!
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MuNiCH RE: SCHADELAST DOOR ZWARE 
STORMEN GAAT iN EuROPA FORS 

TOENEMEN
In grote delen van Europa moet rekening wor-
den gehouden met een toenemende schade-
last als gevolg van zware stormen. Dat komt 
enerzijds door de toegenomen intensiteit 
van de stormen en anderzijds door de toene-
mende kwetsbaarheid van kostbare gebouw-
gevels voor hagelschade”, stelt herverzekeraar 
Munich Re in haar publicatie ‘Topics Geo. Uit 
recente onderzoeken blijkt daarnaast dat de 
intensiteit van zware (hagel)stormen in veel 
landen en regio’s binnen Europa is toegeno-
men en dat deze onder meer hebben geleid 
tot een aantal miljardenschades, vooral als ge-
volg van hagel, sterke windstoten en overstro-
mingen. Het gebruik van kostbare materialen 
en constructies en het bouwen van complexe 
gevels van gebouwen leveren een grote bijdra-
ge aan de toenemende kans op schade door 
hagelstormen. 

AViVA DETECTEERT ELKE DRiE uuR EEN 
CASH FOR CASH-CLAiM

De Britse verzekeraar Aviva heeft afgelopen 
jaar meer dan 3.000 georganiseerde crash for 
cash-claims opgespoord, gemiddeld één in 
elke drie uur. Een kwart van alle incidenten 
deed zich voor in de regio Birmingham; andere 
hot spots zijn Noord- en Oost-Londen. Fraude 
met motorvoertuigverzekeringen is ‘goed’ voor 
60% van alle fraudegevallen die de Britse ver-
zekeraar detecteert. Het gaat hierbij om een 
fraudebedrag van omgerekend 72 miljoen 
euro. Daarnaast betreft één op de negen ge-
detecteerde fraudegevallen whiplash. Jaarlijks 
onderzoekt de verzekeraar 17.000 verdachte 
whiplash-claims, waarbij er 4.000 worden ge-
linkd aan bekende fraudebendes.

De helft van alle bewezen crash-for-cash-
claims betreft zogeheten induced accidents, 
waarbij fraudeurs opzettelijk onschuldige au-
tomobilisten aanrijden om vervolgens een 
schadeclaims voor (vermeende) whiplash in 
te dienen. Hoewel dit aantal afgelopen jaar 
2% lager uitviel dan in het recordjaar 2014 
spreekt Aviva van een zorgelijk aantal. Daaren-
tegen liep mede door een intensievere fraude-
aanpak het aantal fraudegevallen door staged 
accidents, waarbij twee reeds beschadigde au-
to’s bij elkaar worden gezet om vervolgens de 
schade (nogmaals) te claimen met 40% terug.

S C H a D E  buitenland

daarbij een platform waar cyberincidenten in 
meer dan 200 talen bij een 24/7 hotline gemeld 
kunnen worden. De ervaren incidentmana-
gers van Crawford zullen verzekerden bijstaan 
gedurende het hele cyberincident. Bovendien 
bieden ze toegang tot een wereldwijd netwerk 
van dienstverleners op het gebied van crisis-
management. Het platform is beschikbaar 
voor huidige en toekomstige polishouders die 
via Chubb in Europa een cyberverzekering af-
sluiten. Het is volgens de verzekeraar opgezet 
om tegemoet te komen aan de wensen van zo-
wel grote als middelgrote bedrijven in Europa.”

AANTAL VERKEERSDODEN iN Eu VOOR 
EERST GESTEGEN SiNDS 2001 

WERELDWiJD LiCHTE DALiNG AANTAL 
total losses EN ANDERE 

SCHEEPVAARTiNCiDENTEN
Wereldwijd zijn er vorig jaar 85 totaalverliezen 
van schepen van 100 ton of meer geregistreerd, 
drie (3%) minder dan in 2014, het laagste aan-
tal in de afgelopen tien jaar en 45% minder dan 
het gemiddelde aantal van 123 total losses tus-
sen 2006 en 2015. Het totaal aantal gerappor-
teerde schades door scheepsincidenten) liep 
in 2015 met 4% terug naar 2,687. De meeste 
schepen gingen verloren door zinken of aan 
de grond lopen. Het ging om 63 (driekwart) 
van alle total losses. In drie van de vijf gevallen 
ging het om vracht- of vissersschepen. Voor het 
eerst sinds drie jaar namen de ladingschades 
toe, zo blijkt uit de Safety and Shipping Review 
2015 van verzekeraar AGCS, die de daling toe-
schrijft aan de toenemende veiligheidsomge-
ving en zelfregulering.

Volgens AGCS hebben de economische om-
standigheden impact hebben op de schade-
cijfers. Zo is schade aan de scheepsmachines 
met 36% de meest voorkomende schade-
oorzaak. Om financiële redenen wordt er min-
der aan onderhoud gehouden en ook minder 
geïnvesteerd in preventieve maatregelen en 
training van het personeel, Bovendien is er op 
schepen geregeld sprake van onderbezetting 
en van een onvoldoende opgeleide beman-
ning. Mede door de genoemde oorzaken heeft 
AGCS de afgelopen 12 maanden een toegeno-
men schadefrequentie geconstateerd. De ver-
zekeraar wijst qua risico ook op de toenemen-
de omvang van containerschepen, die bij een 
calamiteit lastig zijn te bergen. “De bedrijfstak 
moet zich opmaken voor een miljardenscha-
de in de toekomst”, aldus de verzekeraar, die 
verwijzend naar de Tianjin-explosie in China 
zich ook zorgen zegt te maken over het supply 
chain-/cumulatierisico, alsmede over schom-
melende containerladingen, politieke risico’s 
in delen van der wereld en de terugkeer van 
schepen varend onder Iraanse vlag.

WERELDWiJDE SAMENWERKiNG CHuBB EN 
CRAWFORD BiJ CyBERiNCiDENTEN

Chubb, de nieuwe verzekeraar die voortvloeit 
uit de fusie tussen ACE en ‘de oude’ Chubb, 
is op het gebied van cyber enterprise risk ma-
nagement in de gehele wereld een samen-
werkingsverband aangegaan met Crawford 
& Company, wereldwijd marktleider op het 
gebied van schade-expertise en crisismanage-
ment. Crawford zal voor klanten van Chubb 
optreden als centrale contactpersoon in het 
geval van cyberincidenten. Het bedrijf biedt 

Het aantal mensen dat is omgekomen door 
verkeersongelukken in de 28 landen van de 
Europese Unie is voor het eerst gestegen sinds 
2001, het jaar waarin 54.000 verkeersdoden 
werden geregistreerd. Vorig jaar kwamen 
26.000 mensen om het leven door ongelukken 
op de wegen. Dat zijn er 300 (1,2% ) meer dan 
de 25.700 verkeersoden in 2014. Bovendien 
raakten vorig jaar 135.000 verkeersdeelnemers 
zwaar gewond, vooral voetgangers, fietsers en 
oudere mensen. Gemiddeld verongelukten vo-
rig jaar 51,1 mensen per miljoen EU-inwoners. 
Van alle 28 EU-landen scoort Malta het best 
qua verkeersveiligheid met gemiddeld 26 ver-
keersdoden per miljoen inwoners, op de voet 
gevolgd door Zweden (27) en Nederland (28). 
De Top-5 wordt gecompleteerd door Groot-
Brittannië (29) en Denemarken (30). 

Het meest onveilig in Europa is het op de we-
gen in Roemenië , Bulgarije (beide 95 verkeers-
oden per miljoen inwoners) en Letland (94). De 
lijst van de tien EU-landen met de meeste do-
delijke verkeersslachtoffers wordt gecomple-
teerd door Litouwen, Kroatië (beide 82), Polen 
(77), Griekenland (74), Tsjechië (70), België (67) 
en Cyprus (66). De meeste verkeersslachtof-
fers vielen vorig jaar in landelijk gebied (55%), 
38% kwam in stedelijk gebied om het leven en 
slechts 7% verongelukte op een snelweg. Ver-
uit de meeste verkeersdoden zijn van het man-
nelijk geslacht: 76% van alle slachtoffers. 
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Automotive Insiders: er zijn niet alleen bedreigingen voor de autoschadeherstelbranche

disrupties 
leiden tot innovaties;                                

en ...innovaties brengen kansen met zich mee

Een gestaag dalende schadelast, onder meer als gevolg van infrastructu-
rele verbeteringen en steeds veiliger wordende auto’s, onder druk staande 
tarieven door een hevige onderlinge concurrentie en bovendien de komst 
van zelfrijdende auto’s. De vooruitzichten  voor de autoschadeherstelbran-
che zijn niet bepaald rooskleurig te noemen. ook tijdens  de druk bezochte 
bijeenkomst van automotive insiders met als titel ‘ Disruptie en innovatie 
in de Schadesector’ , die plaats vond op 22 maart a.s. in Studio a12 in Bun-
nik, werd andermaal bevestigd dat het allesbehalve ‘ halleluja’ in de sector 
is. al staken de drie gastsprekers – Vipin Moharis (nintec), de zweed Jonas 
Gunnarson (Car-o-liner) en Toine Beljaars (Bovag) - de aanwezige schade-
herstelprofessionals ook een hart onder de riem. Door hen behalve op de 
bedreigingen ook nadrukkelijk te wijzen op de kansen.

Het officiële programma begon meteen met vuurwerk: 
de presentatie van Vipin Moharir, CEO bij ICT-specialist 
Nintec, die in razendsnel tempo en middels een sper-
vuur van woorden en  ‘slides’ zijn gehoor – voor zover dat 
nodig was – duidelijk maakte dat de automotive schade-
herstelbranche gevoelig is voor disruptie. Maar ook dat 
dit niet per se  een slecht teken hoeft te zijn. “Disrupties 
worden vaak gezien als een bedreiging, maar ze leiden 
ook geregeld tot innovaties  en innovaties brengen nu 
eenmaal per definitie ook  kansen met zich mee.”  

VEranDErEnD ‘ECoSySTEEM’
Net als in andere bedrijfstakken is volgens Moharir ook 
in de autoschadeherstelbranche het traditionele ‘ecosys-
teem’ aan verandering onderhevig. Onder meer doordat 
ecosystemen uit de automotive industrie (fabrikant, ver-
koop, lease en schadeherstel) en die van andere (retail)
sectoren en industrieën – financiële dienstverlening, 
consumentenmedia - meer en meer in elkaar overvloei-
en. En waarbij technologie een hoofdrol speelt. “Uit erva-
ringen uit de ene branche kun je lering trekking in de an-
dere.”, aldus de Nintec-topman die naast de uitbreidende 
ecosystemen nog een aantal disrupties noemde: het in-
sourcen van niet-kernactiviteiten, integrerende supply 

chains (voor- en achterwaarts), een geforceerde entree in 
nieuwe bedrijfsgebieden en markten,  de verplichte ont-
wikkeling van kennis en vaardigheden en de impact van 
technologie op de bedrijfstransformatie, die hij als één 
van de belangrijkste factoren van disruptie bestempelde. 
Vervolgens belichtte hij de key disruptors in het ‘eco-
systeem’van de schadeherstelbranche. Voor de autofa-
brikanten noemde hij onder meer de groeiende schaal-
vergroting door fusies en overnames en de toenemende 
controle over consumenteninformatie. “De auto wordt 
meer en meer een data genererende machine.” Als dis-
ruptors voor de verzekeringsbranche zei hij onder meer 
te zien de komst van verzekeringen op basis van ge-
bruik, steeds meer maatwerkaanbiedingen en optimale 
serviceverlening en aan consumentenzijde de verande-
rende klantvraag en de verbeterde servicebeleving. Tot 
slot zei hij in de centralisatie van informatie, standaard-
processen/SLA’s, verbetering van de klantervaring en  het 
meer verrassen van klanten  met je service als key disrup-
tors voor de schadeherstelbedrijven te zien. Daarbij  be-
nadrukte hij het belang van de persoonlijke band met de 
klant. “De klant moet meer centraal staan. Het schade-
bedrijf wordt meer en meer een servicebedrijf. Denk bij-
voorbeeld eens aan het aanbieden van een abonnemen-

Jonas Gunnarson: “in de VS stijgt de schadefrequentie.”
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S C H a D E H E r ST E l

tensysteem dat bijvoorbeeld bestaat  uit onderhoud, 
wassen en het verwijderen van kleine krasjes tegen een 
vast bedrag per jaar.”
 
Als andere trends voor de schadeherstelbranche noem-
de hij aan het eind van zijn verhaal de volgende zaken: 
toenemende consolidatie, een meer one-stop-shop-be-
nadering van de klant voor alle diensten, marge-erosie 
door transparantie, service- en productinnovatie, nieuwe 
manieren van klantbenadering en gebruik van nieuwe 
marketingmiddelen voor het genereren van leads. “Daar-
naast moet ervoor worden gezorgd dat de verzekerings-
branche niet als enige de schadeherstelmarkt mag stu-
ren.”

TrEnDS in SCHaDEHErSTElMarKT
Jonas Gunnarson, vice-president van het Zweedse richt-
bankenbedrijf Car-O-Liner, had zijn presentatie de titel ‘ 
Gebruik maken van de trends in de schadeherstelmarkt 
op het gebied van kennis en innovatie’ meegegeven. 
Daarbij benadrukte hij dat de markt tal van innovaties en 
kansen biedt, maar dat die volgens hem onvoldoende 
worden benut. Sprekend over de trends in de automotive 
schadeherstelmarkt, stipte hij er zes aan: consolidatie, 
complexer wordende auto’s, meer betrokken zijn/wor-
dende autofabrikanten, meer reparaties tegen hogere 
prijzen, de winst van training en werkplaatsefficiency.  

Als drijvende krachten achter de consolidatie noemde 
Gunnarson  de schaalgrootte, vereisten binnen de indus-
trie en de eisen van de kredietverstrekkers in de VS. “Bin-

nen 20 jaar zal twee derde van deze 30 miljard dollar-in-
dustrie in de VS toebehoren aan vier grote marktpartijen”, 
voorspelt de Zweed, die  de consolidatie in Amerika is een 
uitdaging noemt voor de Europese schadeherstelmarkt 
die hij overigens wel als ’volwassen’ bestempelt. ”Er zijn 
grote verschillen per regio / land met betrekking tot de 
rolverdeling tussen verzekeraars, de automobielfabrikan-
ten en de gecontroleerde schadeherstelwerkplaatsen. 
Mede daardoor is het  vinden van een standaardoplos-
sing lastig”, aldus Gunnarson, die ver aangaf  dat verze-
keraars altijd zullen streven naar lagere kosten. ”Dit leidt 
tot een beweging om schadereparaties te laten uitvoeren 
in het onafhankelijke kanaal, omdat daar de arbeid com-
ponent veelal lager is. Als dit gebeurt, leidt dat tot een 
consolidatie onder onafhankelijken, zoals in Nederland.”
Als andere trend noemde de Zweede vice-president dat 
automobielfabrikanten meer betrokken zijn geworden 
bij het schadeherstelproces. ”Zij zijn steeds meer geïnte-
reseerd in de controle van data om zodoende zogeheten 
onderdelen te kunnen verkopen in de aftermarket. En 
daarbij de klanttevredenheid te waarborgen.” Ook heb-
ben fabrikanten volgens hem meer interesse  gekregen 
in zaken als reparatie-informatie, callibreren van sensors, 
eisen mbt documentatie en goedgekeurd equipment. 

De drie adviezen van Jonas Gunnarson:
•	 Train	uw	medewerkers;	zorg	dat	er	een	‘leercultuur’	ontstaat
•	 Investeer	in	een	werkplaatsmanagementsystem
•	 Meet	elke	auto	3D;	de	aard	van	de	schade	doet	er	niet	toe

De winnaars van de awardToine Beljaars: “over tien jaar zijn er nog maar 500 á 600 schadeherstelbe-
drijven over. Dan zijn twee brancheorganisaties teveel van het goede.”
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“Niet in de laatste plaats omdat deze zaken iets minder 
dan een kwart van de inkomsten uitmaken, maar goed 
zijn voor meer dan de helft van de winst.”

poSiTiEF ToEKoMSTBEElD
Ook kijkend naar de ontwikkelingen in de VS hield 
Gunnarson zijn gehoor een positief toekomstbeeld voor. 
”De schadefrequentie is gestegen met 4.3 % in 2014 ten 
opzichte van 2013. Met wederom een stijging van 1.2 % in 
het derde kwartaal van 2015 t.o.v. 2014. Er zijn/ worden 
weer meer auto’s verkocht, meer kilometers gereden, de 
brandstofkosten zijn gedaald, wegen worden slecht on-
derhouden en bestuurders worden vaak afgeleid door 
telefoon en andere infotainment in de auto. Zaken die de 
toegenomen veiligheidsvoorzieningen in de auto de kans 
op schade doen toenemen”, aldus Car-O-Liner’s topman, 
die tot slot een pleidooi hield voor training van het perso-
neel. “Onderzoek heeft uitgewezen dat elke in trainingen 
en opleidingen geïnvesteerde euro het 25-voudige aan 
return on investment oplevert. En daarnaast een 28,9% 
kortere doorlooptijd, bijna een halvering van de directe 
arbeidsuren en een verhoging van de klanttevredenheid 
met 6%. 

BoVaG
Slotspreker was Toine Beljaars, voorzitter van de nieuwe 
Bovag-afdeling Schadeherstelbedrijven. Hij wees erop 
dat er in de autoschadeherstelbranche doorgaans re-
delijk laconiek is gereageerd op mogelijk bedreigende 
marktverandering. “We staan nu echt op een punt staan 
waar in de sector echt veel staat te veranderen. Van alle  
branches staat  de automotive industrie bovenaan op 
het gebied van disruptie.  Met het oog erop noemde hij 
‘de big 7’-aanjagers van verandering: 3D printing, robo-
tica, Internet of Things, computing power, big data, alter-
natieve energie en nieuwe materialen. “We zijn op weg 
naar (semi)autonoom rijdende auto’s, vol met sensoren 

en  met een groeiende mate van geautomatiseerde as-
sistentie. De technologische veranderingen gaan verder 
dan wij mensen kunnen absorberen.”        

Volgens Beljaars  is er sprake van een transformatie van 
de schadeherstelsector. “Schadeherstel wordt steeds 
complexer. Mede daardoor neemt de kans op onjuist 
schadeherstel – onbewust of onbekwaam - steeds meer 
toe. Daarnaast verschuiven aansprakelijkheidsrisico’s 
van bestuurder naar autofabrikant”, aldus de nieuwe 
schadeherstelvoorzitter van de Bovag, volgens wie de 
veranderingen de komende tijd zullen leiden tot andere 
sturingsmodellen, rolverdeling in de keten, samenwer-
kingen, verzekeringsvormen en ook andere eisen die aan 
schadeherstellers worden gesteld. Hij kenschetst de au-
toschadeherstelbranche  als een verdringingsmarkt met 
een teruglopende schadeaanbod en gestuurde scha-
destroom. “Schadeherstellers moeten meegaan met de 
ontwikkelingen,  daarin investeren en zich meer en meer 
moeten gaan richten op differentiatie tussen complexe 
en cosmetische schades.”  

Over de plannen van de automotive brancheorganisatie 
met betrekking tot schadeherstel zei Beljaers dat Bovag 
wil uitgroeien naar ‘een schadelabel voor veilig herstel 
voor de consument’ met als instap niveau 2 van het 
Focwa kwaliteitslabel en met op termijn minimaal één 
merkerkenning als vereiste. Daarbij noemde hij vier sleu-
telwoorden voor zijn organisatie: hoogwaardige lobby, 
kennis, onderzoek en belangenbehartiging. Daarbij be-
nadrukte Beljaers in de toekomst bij voorkeur samen 
met de andere automotive brancheorganisatie Focwa in 
te gaan. Door middel van een of andere vorm van samen-
werking, maar ook een fusie sluit hij nadrukkelijk niet uit. 
“Over tien jaar zijn er nog maar 500 á 600 schadeherstel-
bedrijven over. Dan zijn twee brancheorganisaties teveel 
van het goede.”  
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Schadeherstelketen ABS Autoschadeherstel is de grote 
winnaar geworden van de eerste Autoschade Awards, 
een initiatief van het kennisnetwerkplatform Automotive 
Insiders  op basis van een analyse van 1.200 klantenre-
views door het onafhankelijke reviewplatform Opiness. 
ABS Autoherstel werd met het landelijke klantrapport-
cijfer van 8,9 winnaar van de award voor ‘de beste scha-
deherstelketen 2016’,  terwijl zes ABS –vestigingen in hun 
provincie als beste uit de bus kwamen. Dat zijn  H. Hoog-
vliet (Zuid-Holland, klantwaardering 9,4),  Coppens Veld-
hoven (Noord-Brabant, 9,4), Groen Steenwijk (Overijssel, 
9,2),  VDL Kusters in Venlo (Limburg, 9,4), Kalsbeek Stiens 
(Friesland, 9,1) en Boerhof in Groningen (Groningen,8,6).
De andere provinciale winnaars waren Schadenet 
Roosenboom in Utrecht, die met  een klantwaardering 
van 9,7 ook verkozen werd tot Schadeherstelbedrijf van 
het jaar, en Autoschadebedrijf Hilversum (Noord-Hol-
land, 9,9), ASN Arnhem (Gelderland, 9,3), Care Autoscha-
de Dronten (Flevoland, 9,1), Care Autoschade Middelburg 
(Zeeland, 8,8) en A.A.S Autoschade Roggeveld Roden 
(Drenthe, 9,1).

De verkiezing ‘Schadeketen van het jaar’ was overigens 
een nek-een-nek-race tussen de zes genomineerde scha-
deherstelketens. Na de winnaar ABS Autoschadeherstel 
(8,9) komen A.A.S en ASN ex aequo op de tweede plaats 
met een gemiddelde klantwaardering van 8,8. Care Au-
toschade kwam als vierde uit de bus (8,6), gevolgd door 
UAS Schadeherstel (8,4) en Autoschadehuis (8,3). 

pErSoonliJKE BEnaDErinG
Uit de analyse van de 1.200 consumentenervaringen 
van Opiness blijkt verder dat vandaag de dag een goede 

abs autoHErstEl grotE winnaar EErstE autoscHadE awards

schadereparatie als een vanzelfsprekendheid ervaren. 
Naast het volledig uit handen nemen van de afhande-
ling van het schadeproces verlangen consumenten ook 
persoonlijk inlevingsvermogen en kleine extra services 
van het autoschadebedrijf. Een groeiende groep auto-
schadeherstelbedrijven heeft het afgelopen jaar goed 
ingespeeld op die klantvraag. Verder blijkt hieruit dat een 
persoonlijke benadering en creativiteit van het autoscha-
debedrijf hoog worden gewaardeerd. In de klantbeoor-
delingen worden zaken genoemd als het bijleveren van 
een kinderzitje in de leenauto, het vooraf laten warm-
draaien van de auto, snelheid en een heldere toelichting 
op de reparatie. Ook een kop koffie, een rondleiding op 
de werkplaats en een foto van de reparatie via Whatsapp 
worden gewaardeerd met hoge rapportcijfers.

Denis Maessen, voorzitter van de Federatie van Organi-
saties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante 
bedrijven (Focwa) over de uitslag: ”Reviews helpen de 
sector om de klant meer centraal te stellen. Dankzij het 
rekening houden met het klantperspectief zullen we be-
ter in staat zijn om tot die optimale prestaties te komen 
die in onze maatschappij breder waardering zullen oog-
sten.”

Top 5 KlanTwEnSEn BiJ auToSCHaDEHErSTEl
1. Attent zijn (wordt genoemd in 22% van de reviews): 

Het daadwerkelijk inleven in de klant wordt het 
vaakst genoemd in de reviews. Voorbeelden die ge-
noemd worden zijn onder meer een kinderzitje dat 
wordt bijgeleverd, het warmdraaien van de auto, kof-
fie die klaarstaat en een passende leenauto voor lea-
serijders die veel kilometers maken.
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2. Ontzorgen (wordt genoemd in 17% van de reviews): 
Consumenten stellen het op prijs dat het hele scha-
deproces uit handen wordt genomen. Vanaf het thuis 
ophalen van de auto tot en met de afhandeling bij de 
verzekeraar.

3. Duidelijke afspraken (wordt genoemd in 15% van de 
reviews): Het naleven van de gemaakte afspraken 
over ophalen, eindresultaat en kosten. Ook een hel-
dere toelichting van de reparatie wordt op prijs ge-
steld.

4. Snelheid (wordt genoemd in 10% van de reviews): 
Snel langs kunnen komen en een snelle reparatie, 
maar ook snel reageren.

5. Extra service (wordt genoemd in 6% van de reviews)
Een extraatje wordt gewaardeerd. Genoemd worden 
onder meer het keurig schoongemaakt afleveren van 
de auto, het via Whatsapp sturen van een foto van het 
reparatieproces, en het laten zien van de werkplaats.

Aumacon, onafhankelijk kennisbureau voor de automo-
bielsector, heeft de derde editie van de AUMACON Scha-
deketen Top-25 uitgegeven, een uitgebreid overzicht van 
de 25 voornaamste autoschadeherstelketens in Neder-
land. De eerste exemplaren waren voor Femke Teeling en 
Toine Beljaars van respectievelijk Focwa Schadeherstel 
en Bovag Schadeherstelbedrijven. 
In 2013 startte AUMACON met het in kaart brengen van 
de Nederlandse schadeherstelsector. Clem Dickmann 
noemde de ondoorzichtigheid van deze markt als aanlei-
ding. “Vergeleken met autoverkoop en auto-onderhoud 
is de schadesector het minst transparant.” Voor onder-
zoekbureau AUMACON alle reden om zich ook op deze 
sector te gaan richten met een grootschalig onderzoek 
naar de ketenvorming. “Door tal van oorzaken neemt de 
vraag naar schadeherstel gestaag af. Tegelijkertijd zijn 
de belangrijkste stakeholders - leasemaatschappijen en 
verzekeraars - vooral geïnteresseerd in kwaliteit, kosten-
reductie en centrale afspraken – in ketens dus”, aldus 
Dickmann, volgens wie steeds minder schadebedrijven 
in deze markt zelfstandig blijven  werken. “Dat maakt 
het inzicht in het proces van ketenvorming extra urgent, 
waarbij nu nog meer inzicht ontstaat door vergelijking 
met de twee eerdere edities.” 

vijf kEtEnwinnaars
AUMACON onderscheidt in haar onderzoek een vijftal 
ketensoorten: landelijke autoschadeketens, schadebe-
drijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) 
schadebedrijven, landelijke glasschadeketens en be-

aumacon scHadEkEtEn top-25: 
SCHaDEnET En GlaSGaraGE BliJVEn DE  GrooTSTEn   

drijfswagenspecialisten. Uit een rangschikking op aantal 
vestigingsplaatsen blijkt Schadenet de grootste onder de 
landelijke autoschadeketens (94 vestigingen), gevolgd 
door het snel groeiende A.A.S (85). ABS Autoherstel (79) 
daalde van de tweede naar de derde plaats. Het totaal 
aantal vestigingen van de landelijke autoschadeketens 
bleef - vergeleken met 2014 – vrijwel gelijk, wat volgens 
AUMACON gelet op de krimpende markt opmerkelijk is. 

Bij de dealerholdings heeft SternSchade (Stern Groep) 
het grootst aantal vestigingen (12), gevolgd door Van 
Mossel Autoschade Groep (9) en Broekhuis Autoschade 
(7). De vorige nummer één in dit segment, Autoschade-
huis (voorheen van dealerholding Markeur), is thans zelf-
standig. Aan kop bij de regionale samenwerkingsverban-
den staat  een nieuwe naam: Schadeherstelmeester (24); 
een samenwerking tussen PGA Nederland en Broekhuis 
Groep. Autoschade TopSelect (22), dat georiënteerd is op 
Zuidwest Nederland, verliest daarmee haar koppositie 
in dit segment, en Autoschadeteam (13) daalde van de 
tweede naar de derde plaats . Bij de landelijke glasscha-
deketens is GlasGarage (104)ondanks de afname met 19 
vestigingen nog steeds veruit de grootste, gevolgd door 
Carglass (56) en Autototaalglas (54). De gehele Top-3 is 
sinds 2015 in handen van één eigenaar, Belron Ops S.à.r.l. 
Luxembourg. Opvallend is dat vrijwel alle glasschade-
ketens hun vestigingenaantal terugbrachten. In totaal is 
hier sprake van een daling van 18% vergeleken met de 
meting in 2014. FleetRepair (15)is de belangrijkste be-
drijfswagenhersteller, gevolgd door MAX-Repair (7) . <   



Dé specialist in 
Technische Reconditionering

Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

Naast het herstel van vloeren, muren en meubels herstelt Polygon ook elektronische apparaten na brand- en waterschade. Zowel 
huishoudelijke apparatuur als machines en installaties van bedrijven worden door de specialisten van de afdeling Technische 
Reconditionering vakkundig gereinigd en hersteld. De werkzaamheden worden zowel op één van de speciaal ingerichte vestigingen 
uitgevoerd als op locatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een aantal specialisten van Polygon meevaren op een schip. Zo kunnen 
herstel- en reinigingswerkzaamheden aan de machinekamer worden uitgevoerd terwijl het schip onderweg is. Hierdoor is er geen 
sprake van onnodige inkomstenderving door langdurig verblijf in de haven.  

Voor Na

Maar indien nodig neemt Polygon ook de te reconditioneren onderdelen mee 
naar een vestigingen. Een voorbeeld hiervan is het transporteren en herstellen 
van beschadigde onderdelen van een booreiland waar brand heeft gewoed. 
Polygon werd ingeschakeld om de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Probleemstelling
De brand veroorzaakte grote rook- en roetschade in belangrijke ruimtes en 
aan apparatuur van het booreiland. Onder andere aan de elektronica, kabels en  
diverse machines, welke zich bevonden in diverse ruimtes zoals de lasruimte, 
magazijnen, machinekamer en leefruimtes. Het risico op corrosie aan blank-
metalen onderdelen was ook nog eens zeer hoog door het vrijkomen van 
waterstof chloride.

De oplossing van Polygon
Polygon zette twee teams in van 20 specialisten die 24/7 aan het werk gingen 
om de schade op het boorplatform te herstellen. Daarnaast werden de 
beschadigde gereedschappen en apparatuur overgebracht naar de Polygon 
vestiging in Alphen aan den Rijn. Deze werden gereinigd in een zogenaamde 
‘badlijn’, een reinigingsproces bestaande uit 5 stappen om de corrosie te 
verwijderen. In de eerste stap wordt de apparatuur voorgereinigd, vervolgens 
wordt het ontroest in een zuurbad. Het derde bad neutraliseert het zuur, 
waarna de apparatuur in het vierde bad wordt gespoeld. Het laatste bad bevat 
conserveringsolie. 

Met dit 5-stappen proces behaalde Polygon een 100% succes ratio; alle 
gecorrodeerde materialen werden gereconditioneerd. Daarmee was het 
booreiland binnen vier weken weer operationeel, een kostene�  ciënte en 
tijdbesparende oplossing.

Breed inzetbaar
De oplossingen van Polygon voor het reinigen en herstellen van elektronische 
en mechanische apparatuur zijn breed inzetbaar. Niet alleen na schade, maar 
ook ingeval van productievervuiling, reinigen en herstellen wij de apparatuur 
vakkundig. In combinatie met signifi cante tijd- en kostenbesparingen bieden de 
oplossingen voordelen voor zowel verzekeraars en gedupeerden als organisaties 
in de industrie, techniek, scheepvaart en o� shore.
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EuROPA WiL TEMPO MAKEN VOOR MARKT-
iNTRODuCTiE ZELFRiJDEND VERVOER

 Europa gaat intensief samenwerken om een 
vlotte introductie van de zelfrijdende voertui-
gen mogelijk te maken. De gezamenlijke ambi-
tie is om in 2019 klaar te zijn voor de verdere 
uitrol van zelfrijdende voertuigen die met el-
kaar en de infrastructuur kunnen communice-
ren. De lidstaten gaan samen belemmeringen 
voor zelfrijdend vervoer wegnemen. Nationale 
regels voor verkeer en vervoer worden afge-
stemd en er komt een gecoördineerde inzet op 
digitale communicatie zodat auto’s in Europa 
overal goed met elkaar en met de weginfra-
structuur kunnen ‘praten’. Daarnaast zetten de 
landen in op grensoverschrijdende testen zo-
dat op basis van de praktijkervaringen de juiste 
stappen kunnen worden gezet om de ontwik-
kelingen te ondersteunen. Met de Declaration 
of Amsterdam hebben de Europese transport-
ministers op 14 april jl. hun steun toegezegd 
voor het mogelijk maken van alle vormen 
van zelfrijdende voertuigen. Ze slaan de han-
den ineen om samen met de Europese auto- 
industrie en de toeleverende (ICT) industrie 
over drie jaar klaar te zijn voor zelfrijdend ver-
voer. 
 

CBS: EéN OP DE NEGEN NEDERLANDERS 
VORiG JAAR SLACHTOFFER VAN 

CyBERCRiMiNALiTEiT

burgers van 15 jaar en ouder ondervonden cri-
minaliteit tussen 2014 en 2015 was het sterkste 
bij vandalisme- en vermogensdelicten. Bij ver-
mogensdelicten daalde het slachtofferschap 
van 13,0 naar 12,2%. 

DiEFSTAL- EN iNBRAAKCiJFERS DAALDEN 
VORiG JAAR OPNiEuW OP ALLE FRONTEN 

Vorig jaar zijn het totaal aantal inbraken en 
diefstallen uit woningen met 13% gedaald ten 
opzichte van 2014: van 120.240 naar 104.620. In 
vergelijking met 2013, toen er 131.330 inbraken 
en diefstallen werden geregistreerd, is er zelfs 
sprake van een afname met 20,3%, zo blijkt uit 

Vorig jaar werd één van de negen Nederlan-
ders het slachtoffer van cybercriminaliteit. 
Ook in 2014 was het aandeel van de bevol-
king dat hierdoor gedupeerd werd 11%, maar 
dat is minder dan in 2012. Vooral het aandeel 
slachtoffers van identiteitsfraude, zoals skim-
ming en phishing, en van hacken nam na 2012 
af; daarentegen werden meer Nederlanders 
het slachtoffer van koop- en verkoopfraude, zo 
blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2015 van CBS, 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale 
Politie en gemeenten. De daling van de door 

Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. 

Dat kan economisch, historisch, financieel en ook emotioneel zijn. 

Om die waarde te beschermen of te herstellen zijn wij er. 

VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de 

restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde. 

VOOR ALLES VAN WAARDE

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDEWWW.VANWAARDE.EU

MUSEUMWACHT DOCUMENTENWACHTCALAMITEITEN RESTAURATIE



S C H a D E b E r i c H t E n

www.schademagazine.nl                      47

zelfde periode vorig jaar. In slechts drie van de 
elf voertuigcategorieën is er sprake van een 
diefstaltoename. De grootste stijging doet zich 
voor bij lichte bedrijfsvoertuigen (t/m 3.500 kg): 
met 35 (+ 7,6%) van 458 naar 493. Het aantal 
diefstallen van oudere automodellen (vier jaar 
en ouder) steeg licht met 12 (0,6%) van 2.004 
naar 2.016, terwijl er dit jaar één bus werd ge-
stolen (vorig jaar nul), zo blijkt uit cijfers van de 
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).  

Qua aantal de grootste vermindering in het 
aantal voertuigdiefstallen deed zich dit jaar 
tot dusver voor bij jonge personenauto’s (t/m 
3 jaar oud). Daarvan werden er in januari, fe-
bruari en maart 447 gestolen, 192 minder dan 
de 639 diefstalgevallen in dezelfde periode in 
2015, een daling met 30%. Daardoor kwam het 
totaal aantal gestolen personenauto’s in de 
eerste drie maanden van dit jaar uit op 2.463, 
180 (min 6,8%) minder dan vorig jaar. Van een 
daling van het aantal voertuigdiefstallen is ook 
sprake bij scooters, brom- en snorfietsen (van 
3.102 naar 3.007, min 3,1%), motoren( van 322 
naar 293, min 29%),aanhangers (van 187 naar 
1248, min 20,9%), opleggers (van 30 naar 24, 
min 20%), zware bedrijfsvoertuigen (van 27 
naar 20, min 25,9%) en caravans (van 24 naar 
14, min 41,7%). 

TiEN PROCENT MEER FRAuDEMELDiNGEN 
iN 2015

Verzekeraars hebben in 2015 tien procent meer 
fraudedossiers gemeld bij het Centrum Bestrij-
ding Verzekeringscriminaliteit (CBV) dan het 
jaar ervoor. Per maand klopten zij gemiddeld 
309 keer aan bij het CBV, onderdeel van het Ver-
bond van Verzekeraars., zo blijkt uit de nieuwe 
factsheet van het CBV. De meeste fraudeonder-
zoeken vonden, net als in eerdere jaren, plaats 
in de branches Motorrijtuigen en Brand. In ver-
gelijking met 2014 is het aantal gemelde frau-
deonderzoeken van verzekeraars in bijna alle 
branches gestegen. In bijna de helft van alle za-
ken (48,9%) ging het om onrechtmatig gedrag 
dat al in de acceptatiefase van de verzekering 
is ontdekt. In 2014 lag dat percentage 4% lager.

Opvallend is dat er in 2015 flink meer incident-
onderzoeken plaatsvonden bij verzekeringen 
waarbij de financiële impact van fraude relatief 
hoog is: bij hypotheken, leven en arbeidsonge-
schiktheid. Het CBV ontving maar liefst vijf keer 
zoveel incidentmeldingen over hypotheek-
gerelateerde verzekeringen. Zorg/ziektekosten 
is ’een daler’ omdat deze meldingen veelal via 
Zorgverzekeraars Nederland lopen. 
 

april
l Bij de Onafhankelijk Raadsman mr L.J. 
Klaassen, ombudsman voor Groningers die 
een klacht hebben over de afhandeling van 
een aardbevingsschade, zijn vorig jaar 319 
klachten binnengekomen, waarvan er 267 
betrekking hadden op de afhandeling van 
aardbevingsschades, een toename met 
51,7%.
l Vorig jaar kende een recordaantal van ne-
gen enorme datalekken. Per lek werden zeker 
tien miljoen gegevens gestolen, zo blijkt uit 
een rapport van Symantec. Er waren ruim 300 
gemelde aanvallen waarbij criminelen data 
hebben buitgemaakt. Door cybercriminali-
teit zijn er vorig jaar meer dan een half mil-
jard gegevens gestolen of verloren gegaan. 
l In 2015 werd 18% van de bevolking slacht-
offer van criminaliteit, één procent minder 
dan in het voorgaande jaar. De daling vond 
vooral plaats bij vermogensdelicten en van-
dalisme. Het percentage van de bevolking 
dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen 
bleef vrijwel gelijk op 36%, terwijl het aandeel 
burgers dat veel sociale overlast ondervond 
daalde tot onder de 12%. Dat blijkt uit de Vei-
ligheidsmonitor 2015.

maart
l De kans dat een nieuwe e-bike binnen één 
jaar gestolen wordt, is sinds 2010 met 241% 
gestegen, meldt Mojgan Yavari, coördinator 
Landelijk platform voor Aanpak Fietsdiefstal 
dat op 31 maart jl. de campagne ‘Stop fiets-
diefstal’ heeft gelanceerd. Verzekeraars, bran-
che- en belangenorganisaties en politie slaan 
hierin de handen ineen om de toenemende 
diefstal van e-bikes een halt toe te roepen. 
l Vrachtwagenchauffeurs lopen in Neder-
land de grootste kans slachtoffer te worden 
van transportcriminaliteit als overvallen en 
ladingdiefstal. Met 458 incidenten vorig jaar, 
200 meer dan in 2014, neemt ons land de 
koppositie in en laat het andere transport-
landen als Engeland, België, Duitsland en 
Frankrijk ver achter zich, zo blijkt uit het jaar-
rapport van Transport Asset Protection Asso-
ciation (TAPA).
l Cybercrime kost Nederlandse bedrijven 
en de overheid jaarlijks een geschatte 10 
miljard euro. Vooral de publieke sector, ban-
ken, technologiebedrijven en de defensie- en 
luchtvaartsector lopen een grote kans op for-
se schade: in de vorm van bijv. uit diefstal van 
intellectuele eigendommen, verlies van geld 
door fraude of het stilliggen van bedrijfspro-
cessen”, zo blijkt uit een analyse van Deloitte.

cijfers van het CBS. Het overgrote deel betreft 
woninginbraken, waarvan het aantal de afge-
lopen twee jaren met ruim een kwart (26,1%) 
daalde van 87.480 naar 64.660; de afname ten 
opzichte van 2014 (71.230 inbraakgevallen) be-
droeg 9,2%.

Overigens nam niet overal in Nederland het 
aantal woninginbraken even sterk af. Sterker 
nog, in één van de drie gemeenten steeg vorig 
jaar zelfs het aantal woninginbraken. In Den 
Haag met 10%, terwijl ook in Hilversum, Venlo 
en Woerden sprake was van een relatief forse 
inbraaktoename. Het aantal woninginbraken 
daalde in Utrecht met 20%, in Rotterdam met 
11% en in Amsterdam met 8%. Daarnaast 
werden vorig jaar 21.225 inbraken en diefstal-
len uit schuren en garages geregistreerd, drie 
procent minder dan de 21.890 in 2014 en acht 
procent lager dan de 23.075 inbraakgevallen in 
2013. De CBS-cijfers tonen aan dat de pakkans 
van inbrekers laag blijft: bij 7,3% van alle wo-
ninginbraken vorig jaar vond de politie nog in 
hetzelfde jaar tenminste één verdachte. Dit is 
lager dan in 2014 toen 7,8% van woninginbra-
ken werd opgehelderd.

De inventarisaties van het CBS wijzen verder 
uit dat er vorig jaar 22.335 winkeldiefstallen 
plaatsvonden in ons land. Dat is 5,1% min-
der dan de 23.540 incidenten in 2014 en 17,8 
% minder dan de 27.180 winkeldiefstallen in 
2013. Ook in de overige categorieën liep het 
aantal inbraken de afgelopen twee jaar ver-
der terug. Bij overige gebouwen liep dat met 
16,9% terug van 7.920 in 2013 naar 6.580 vorig 
jaar, uit sportaccommodaties van 4.720 naar 
3.440 (min 27,1%), uit scholen van 3.595 naar 
2.770 (min 22,9%), uit hotels van 920 naar 910- 
(min 1,1%) en uit defensiecomplexen van 400 
naar 365 (min 8,8%). 

EERSTE KWARTAAL 2016: LiCHTE DALiNG 
AANTAL MOTORVOERTuiGDiEFSTALLEN 

In het eerste kwartaal van 2016 werden er in 
ons land 6.463 motorvoertuigen gestolen, 4,9% 
minder dan de 6.793 voertuigdiefstallen in de-
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ron bakker, voormalig 
Claims Manager bij ‘de 
oude’ Chubb voor Noord-
Europa, is bij ‘de nieuwe 
Chubb’ benoemd tot De-
puty Claims manager voor 
Continentaal Europa, In die functie is hij 
verantwoordelijk voor de schaderege-
ling in de Benelux, Scandinavië, Polen, 
Tsjechië, Hongarije en Zwitserland. 

Per 1 april jl. is bob de 
bruijn benoemd tot alge-
meen directeur van Van 
Ameyde Benelux. Sinds 
2011 was hij Business De-
velopment Director bij Van 
Ameyde International. De Bruijn volgt 
arjan smedeman op, die is benoemd 
tot directeur bij de holding Van Ameyde 
Internationa. In deze rol gaat hij een 
aantal grotere, meerjarige projecten 
leiden, zowel operationeel als op het 
gebied van IT. willem van der Hooft 
neemt de rol van Business Develop-
ment Director op zich. Hij heeft bij Van 
Ameyde onder andere de bedrijven Van 
Ameyde Interim Professionals en Gate28, 
opgericht. 
 
Register-Expert ing. dennis schrik gaat 
op 17 mei a.s. aan de slag 
als technisch expert bij 
Troostwijk Expertises. 
De afgelopen zeven jaar is 
hij werkzaam geweest als 
loss adjuster property bij 
Cunningham Lindsey .

Per 1 maart jl. is marcel Haaksman 
teruggekeerd als operationeel manager 
bij Dolmans de Jong Milieutechniek, 
het in 2009 opgerichte asbestsanerings-
bedrijf binnen Dolmans in Zaltbommel. 
Hij neemt de functie over van patrick 
peelen, die aan de slag zal gaan bij 
zusterorganisatie Dolmans Calamiteiten 
Diensten als vestigingsmanager Den 
Bosch. Voor zijn overstap naar HHG 
in 2011 werkte Haaksman reeds als 
operationeel manager bij Dolmans de 
Jong Milieutechniek en bijna 10,5 jaar 
als vestigingsmanager bij Dolmans 
Calamiteiten Diensten in Den Bosch en 
Eindhoven.  

frank van der molen, direc-
teur EMN Expertise, is per 1 
april jl. in dienst getreden als 
programmamanager Schade 
bij het Centrum Veilig Wo-
nen (CVW) in Appingedam. 
In deze functie is hij verantwoordelijk 
voor het geheel van schade-afhande-
ling, expertise en herstel van aardbe-
vingsschades. 

jeroen de ruwe is op 14 maart jl. aan 
de slag gegaan als risico-inspecteur bij 
Burghgraef van Tiel & Partners, dat 

nu tien risico-inspecteurs telt. De Ruwe 
is afkomstig van de Veiligheidsregio 
Utrecht, waar hij bij de brandweer de 
afgelopen vijf jaar werkzaam was als 
medewerker Vergunningverlening & 
Advisering. 

ing. aerde bijlsma, is 
op 1 februari jl. gestart 
als bouwkundig schade-
expert bij EMN Expertise 
in Eindhoven. Hij werkte 
de afgelopen vijf jaar als bouwkundig 
schade-expert bij Crawford & Company.

Per 22 maart jl. is mr. a. doruk bij 
Randstad Personenschade in dienst 
getreden. Hij zal vanuit het hoofd-
kantoor in Amsterdam het team in de 
regio Midden- en Noord Nederland 
versterken. Doruk heeft in de letsel-
schaderegeling gewerkt bij de Stich-
ting Waarborgfonds Motorverkeer, 
Rialto Verzekeringen en het Nederlands 
Bureau der Motorrijtuigverzekeraars 
(internationale schades).

rené kruijs is per 1 augustus 
a.s. de nieuwe directeur Scha-
deverzekeren bij Achmea 
Hij volgt Michiel Delfos op, 
die recent is benoemd tot 
directievoorzitter van deze divisie. 
Kruijs was sinds 2014 directeur Zakelijk 
Schade van Delta Lloyd, waar hij al sinds 
1998 werkt. Zijn functie wordt overgeno-
men door arjan nollen die 
zijn nieuw taak combineert 
met de functie van directeur 
Marketing & Verkoop bij Delta 
Lloyd Schade, die hij sinds 
november 2015 vervult.  

thomas fanoy, se-
nior accountmanager bij 
Lengkeek, Laarman & De 
Hosson, gaat per 7 mei 
a.s. met pensioen. Hij is 
de afgelopen 14,5 jaar bij 
Lengkeek werkzaam geweest als senior 
accountmanager, waarvan de laatste 
drie jaar tevens als Register Risicodes-
kundige voor de afdeling Inspecties. Hij 
gaat na zijn pensionering op parttime 
basis aan de slag bij APC Holland, waar 
hij zich onder meer zal gaan bezighou-
den met inspecties en acquisities.

Na een dienstverband van 
bijna negen jaar vertrekt 
michiel van Houten als 
claims manager bij Allianz 
Global Corporate & Spe-
cialty (AGCS). Hij is op zoek naar een 
nieuwe vaste baan als schadebehan-
delaar of op tijdelijke of projectbasis bij 
grote schades. Van Houten is gespeci-
aliseerd in de behandeling van grote 
(inter)national schades, met name op 
het gebied van CAR/Property.

Datum: 10 en 17 mei
Bijeenkomst:   workshop nomot 
 nieuwegein  
Organisatie: Nomot 
Locatie: Nomot Nieuwegein
tijd: 13.30 tot 16.00 uur 
Informatie:       marjoleinm@nomot.nl

Datum: 10 mei en 7 juni   
Bijeenkomst:  de psychologie van 
 het schadespel  
Organisatie: NIVRE 
Locatie: Bouw & Infra Park
tijd: 09.00-16.00 uur
Informatie:       www.nivre.nl 

Datum: 26 mei  
Bijeenkomst:  goma symposium 
 ‘picture perfect?!
Organisatie: De Letselschade Raad
Locatie: Gooiland Theater 
 Hilversum Studio A12 
 Bunnik 
tijd: 13.00-17.10 uur
Informatie:       www.deletselschaderaad.nl

Datum: 26 en 27 mei  
Bijeenkomst:  narim congres 
 ‘facing the future’
Organisatie: NARIM
Locatie: Hotels van Oranje, 
 Noordwijk aan Zee
tijd: 11.00 (26 mei) tot 
 12.15 uur (27 mei)
Informatie:      www.narimcongres.nl

Datum: 3 juni   
Bijeenkomst:   insurance cycle tour 
Organisatie: CED, Ard Korevaar 
 Personenschade en 
 TotaalSupport  
Locatie: Vorden
tijd: vanaf 10.00 uur
Informatie:       www.insurancecycletour.nl 

Datum: 8 en 9 juni  
Bijeenkomst:  praktijkgerichte training 
 fact finding 
Organisatie: Van Gelder Training
Locatie: Hotel de Bergse Bossen, 
 Driebergen
tijd: nnb
Informatie:       www.fact-finding.nl

Datum:  17 juni
Bijeenkomst:   young insurance 
 assurantieHockey 
 toernooi 
Organisatie: Young Insurance 
Locatie: Hockeyvelden Leonidas, 
 Rotterdam
tijd: middag en avond
Informatie:     http://younginsurance.nl/ 
 blog/event/assurantie-
 hockey-toernooi-2016/ 

a G E n D a
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眀眀眀⸀渀漀瘀愀渀攀琀⸀渀氀strandhuisjes | recreatiewoningen
tuinhuisjes | grafmonumenten
in Nederland

dat u alleen het
zand wilt voelen
onder uw voeten!

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Een eigenaar van een strandhuis geniet van elke zonnestraal. 
Of het nu waait of niet. 
Voor alle soorten strandhuizen in Nederland biedt 
OOM Verzekeringen de OOM Strandhuisjes-verzekering.
De belangrijkste risico’s verzekerd in één verzekering en 
naar wens uit te breiden.
 

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl 
of bel 070 353 21 60.
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel 
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van 
AREPA Nederland zijn ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise:

 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
 techniek na calamiteiten. 
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden uit in het kader 
 van onderhoud.
 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties, 
 machines en apparatuur.
 AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied van 
 elektrische veiligheid.

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl
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