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Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD

Doorpakken in NextGen
Het product ‘verzekeren’ is voor de klant abstract. Altijd al geweest. 
Pas als er schade is, manifesteert zich het product echt, zo hoor je 
vaak. Dan komt het hele apparaat op gang, dat de klant zijn pro-
duct doet ervaren. Diens auto, pand, inboedel, inventaris of wat 
dan ook voor zaak is aangetast. Of hij wordt aangesproken omdat 
bij een ander sprake is van een schade aan een zaak, dan wel aan 
lijf en lede. Dat klinkt, zeker als je werkzaam bent in de schade-
branche, redelijk concreet allemaal. We zijn nu echter nieuwe stap-
pen aan het maken in verzekeren, waarbij - klanten en degenen 
die werkzaam zijn in de branche - weer een stuk teruggeworpen 
zullen worden in de abstractie. Wat te denken van robot-advise-
ring. Die is niet meer zo abstract, dat deze niet in de Wft-regelge-
ving opgenomen zou kunnen worden. Het is de bedoeling dat het 
robot-advies medio volgend jaar in het Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen staat. We zien in ons land ook de robot-
schade-afhandeling ontstaan, met beoogde tijdsbesparing in de 
bulkschades van 97%. Grote partijen investeren grote bedragen in 
het toekomstige verzekeren. Niet alle insurtech startups hoeven 
te slagen, ga maar experimenteren, ga maar leren, is de opdracht 
die ze van ceo’s meekrijgen. Maar dat er grote insurtechbedrijven 
zullen gaan ontstaan, ook al is er in ons land vooralsnog sprake 
van insurtech schoorvoetendheid, is méér dan een voorspelling. 
Dat is een zekerheid. Dat zullen initiatieven zijn die zeker ook van 
buiten ons eigen land komen. De eerste wereldwijd werkende ver-
zekeraar van particuliere eigendommen dient zich vanuit ‘down 
under’ al aan. Afstanden worden steeds kleiner. Maar dat geldt niet 
alleen voor de goedwillende ondernemer. Ook de cybercrimineel 
benut het verdwijnen van de afstand. Cybercriminelen die zonder 
scrupules ook op uw deur kunnen kloppen. Bedrijven in de scha-
debranche zijn zelf doelwit, maar hebben bovendien de taak over 
cyberrisico’s na te denken voor hun klanten. De verzekeringsmarkt 
voor cyberrisico’s is een groeimarkt, waarbij we in Europa achter-
lopen op de VS. De conversiegraad van uitgebrachte offertes voor 
cyberpolissen blijkt nog teleurstellend te zijn. Te abstract nog? In 
dit nummer de focus op ‘cyber’ met artikelen over onder meer cy-
berrisico’s, blockchain, bitcoins en big data. Snel wennen en door-
pakken in de ‘NextGen’ wereld.

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

Jan Schrijver, hoofdredacteur

Zakelijk Platform Adfiz zet cyberrisico’s centraal 

Blockchain, bitcoin en deep web moeilijk vatbaar, maar werkelijk van invloed 

Big Data or Big Mess...!? 

Lodie van Duijse: 
Bij schade is meer belangrijk dan het geldelijke aspect

Jan van Cappellen in memoriam

EMN masterclass: Meer doen met regres in transport 

Tijdens OSB Platform Reconditionering onder meer aandacht voor:
Toewijzingsregels, nieuwe opleidingsopzet, facturatieproces en Draaiboek 
Brand

Europa op de natuurrampen kaart 

Schadebedrijvigheden

De jeugd van tegenwoordig
Eline Blok (Risk.nl)  en Tony Dingemanse  (Risk.nl)

Hagel-procedures tegen Interpolis 

Schadetransfers

Colofon 

2

8

14

18

23

24

26

30

32

42

47

48

48

JAARGANG 10 | 5 | 2016

18 30 42



2      www.schade-magazine.nl

Zakelijk Platform Adfiz 
zet cyberrisico’s centraal

Adfiz heeft een druk door de leden bezocht ‘Zakelijk Platform’ gehouden. 
In een compact middagprogramma belichtten drie sprekers in presenta-
ties van twintig minuten elk verschillende aspecten van  de cyberrisico’s. 
Daarna volgden de leden van Adfiz (branchevereniging van onafhankelijk 
financieel adviseurs) een parallelsessie naar keuze over riskmanagement, 
personeelsbeleid of pensioenontwikkelingen.

Openstaan voor nieuwe markten
In zijn openingswoord in de Inn Style in Maarssen bena-
drukte Adfiz-voorzitter Wim Heeres (directievoorzitter van 
Heeres Assurantiën en Heeres Assuradeuren) dat welis-
waar het aantal tussenpersonen gedaald is en dat het er 
niet gemakkelijker op geworden is voor het intermediair, 
maar dat er voor de professionele kantoren nog altijd ge-
noeg mogelijkheden zijn. Je moet daarbij openstaan voor 
nieuwe markten en nieuwe vormen van dienstverlening. 
Hij gaf aan dat zijn kantoor, waar inmiddels de volgende 
generatie in de directie plaats heeft genomen, ook ande-
re dan de traditionele producten/diensten in het aanbod 
meeneemt. “Als u de nieuwe markten niet meeneemt, wij 
doen dat in ieder geval wél, dan komen wij elkaar vanzelf 
tegen”, benadrukte Heeres met een kwinkslag het belang 
voor zijn collega Adfiz-leden om de registers open te zet-
ten voor nieuwe markten en nieuwe technologie. Wat het 
laatste betreft gaf hij aan goede ervaringen te hebben 
met een binnen zijn kantoor ontwikkelde en in gebruik 
zijnde schademeld-app.

Ouderwets systeem kennistoetsing
‘Klaar zijn voor de toekomst’ heeft ook een opleidings-
aspect. “Zorg echt dat je voor 1 januari a.s. klaar bent met 
de benodigde Wft’s. Als Adfiz zijn wij overigens wél met 
het ministerie van Financiën in gesprek om te kijken of we 
niet iets kunnen doen aan het ouderwetse systeem dat 
er eens in de drie jaar je kennis getoetst moet worden. Er 
moet toch een systeem mogelijk zijn dat werkbaarder is 
voor ons en tegelijkertijd beter is doordat de kennis con-
tinu actueel wordt gehouden.”

Laag bedrag voor preventie cybercrime
Dagvoorzitter Rutger Mollee sloeg vervolgens een brug 
naar de drie sprekers  in de plenaire sessie, die de cyber-
risico’s belichtten. Hij toonde op het projectiescherm een 
afbeelding van een usb-stick. “Wat doen jullie als je die 
op straat vindt? Weggooien of in de pc-stoppen om te kij-

Wim Heeres

ken van wie de stick is?” Er gingen toch nog (eerlijke) han-
den de lucht in die om wat voor reden dan ook een ge-
vonden stick in de usb-poort stoppen. Een deelnemer gaf 
aan dat weliswaar te doen, maar wél via een beveiligde 
toepassing. Mollee refereerde aan de Rijksbegroting en 
het bedrag dat voor de bestrijding van cybercrime wordt 
uitgetrokken, in 2017 vijf miljoen euro en in 2018 veertien 
miljoen euro. Bedragen die niet in verhouding staan met 
de risico’s. Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisa-
ties ongeveer 10 miljard euro per jaar. Is de risicopercep-
tie van de overheid de juiste is dus de vraag, maar dat kun 
je je ook afvragen ten aanzien van ondernemers en ten 
aanzien van consumenten. Zo is het aantal burgers dat te 
maken heeft met cybercrime al jaren hoger dan het aan-
tal burgers dat te maken heeft met ‘fietsendiefstal’, welk 
delict toch vele jaren op nummer één stond in de top tien 
van criminaliteit waarmee de burger te maken heeft.

Aangiftepercentage cybercrime ligt laag
Van cybercrime doet circa 25% van de getroffenen aan-
gifte. Denk niet dat hoger opgeleiden ‘er niet in zouden 
trappen’. Juist hoog opgeleiden in de leeftijdscategorie 
tussen 25 en 45 blijken vatbaar te zijn voor cybercrime. 
Opmerkelijk is dat het aangiftepercentage onder die 
groep (2%) veel lager ligt dan gemiddeld. Schaamte? 
Mollee liet een afbeelding zien van een LinkedIn verzoek. 
“Een charmante dame, die je weliswaar niet kent, maar 
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Rutger Molee

die er keurig uitziet, met een dito functie. Wie zou deze 
dame als connectie accepteren?” Iedereen in de zaal 
begreep wel dat dit geen verstandige actie zou zijn. On-
danks dat je dit begrip bij elke zakelijke gebruiker van 
internet en sociale netwerken zou kunnen verwachten, 
blijkt uit onderzoek dat één op de drie de connectie aan-
gaat en daarmee niet weet wat hij of zij daarmee binnen-
haalt.

Onderzoek Haagse Hogeschool
Op initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW wordt sa-
men met een aantal andere branches,  waaronder Bou-
wend Nederland en Koninklijke Horeca Nederland,  door 
Adfiz deelgenomen aan de pilot ‘Veilig Zakelijk Internet-
ten’. Tijdens de bijeenkomst kreeg Lisanne Slot, leider 
van het project van de Haagse Hogeschool ‘Cyber Secu-
rity in het MKB’, de microfoon om aan te kondigen dat de 
Adfiz-leden binnenkort vanuit deze Hogeschool een mail 
ontvangen met een link naar een enquête, waarmee 
men de stand van zaken ten aanzien van cyberrisico’s bij 
het intermediair in samenwerking met Adfiz in kaart wil 
gaan brengen.
 

Meer dan de helft cyber-
schade is niet-crimineel

Rogier Seinstra (Practice Leader Engineering Insurance, 
Marsh Nederland) haalde aan dat cyberrisk bepaald 
niet uitsluitend met criminaliteit te maken heeft. Je kunt 
cyberrisk definiëren als het risico dat financiële schade 
wordt veroorzaakt door/met/via computers. ‘Niet-crimi-
nele’ cyberrisico’s zijn bijvoorbeeld menselijke fouten 
met systemen en systeemstoringen die tot schade kun-
nen leiden. 

25% menselijke fouten
Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de cyber-
schade toe te schrijven is aan niet-criminele oorzaken, 
te weten 25% aan menselijke fouten (zoals bedienings-
fouten, een medewerker die een laptop verliest, cd roms 
met vertrouwelijke gegevens die naar de verkeerde 
adressen worden verstuurd) en 29% aan systeemfouten. 
Cyberschade kan bijvoorbeeld bestaan uit dataverlies, 
datalekken, bedrijfsschade. Cyberschade kan ook voort-
vloeien uit aansprakelijkheid. 

100% beveiligen kan niet
De vraag is ook hoe ver je kunt gaan met ‘cybersecurity’. 
Honderd procent beveiliging van systemen tegen cyber-
risk is niet mogelijk. Hij gaf voorbeelden  van ontdekte en 
moeilijk te repareren beveiligingslekken met namen als 

‘Heartbleed’ en ‘Shellshock’. Dat laatste is bijvoorbeeld 
een lek dat al twintig jaar oud is en dat zit in een onder-
deel van het besturingssysteem Unix. De moeilijkheid van 
beveiliging heeft ook te maken met menselijke factoren. 
Neem het praktijkvoorbeeld van een ontslagen systeem-
beheerder van een Amerikaanse fabriek, die na zijn ont-
slag de systemen van zijn gewezen werkgever heeft kun-
nen saboteren en de fabriek aldus kon stilleggen. 

Schadesoorten
Seinstra zette enkele soorten schade en de gevolgen/
kosten die ermee kunnen samenhangen op een rij. 
l Aansprakelijkstelling: Inbreuk copyright,  datalek, ver- 
 spreiding malware, ongewenst toegang verlenen.  
l Datareconstructie: Verwijderen malware, onderzoek, 
 herinstallatie van software/systemen. 
l Bedrijfsschade:  Extra kosten om bedrijfsstagnatie te 
 voorkomen als gevolg van uitval van (productie)-
 systemen, website, etc. 
l Kosten naar aanleiding van datalek:  Meldingskosten 
 (toezichthouder, klanten, PCI), onderzoek, PR, 
 klantenservice, reputatie, boetes. 
l Cyberafpersing: Onderhandeling, losgeld, beloning. 
l Cyberdiefstal: Geld, tegoeden, data/informatie.
l Contractuele verplichting: In steeds meer B2B 
 contracten vanwege beperkte dekking (beroeps)-
 aansprakelijkheidsverzekering. 
l Cloud & Outsourcing: Werk kan geoutsourcet worden, 
 niet het risico, de eigenaar van de data blijft verant-
 woordelijk! 

Kosten datalek aanzienlijk
Dat de kosten aanzienlijk kunnen zijn, illustreerde de 
spreker met een voorbeeld van het verliezen van klantge-
gevens doordat een medewerker een laptop met klant-
gegevens verloor. Per klant moet dan gedacht worden 
aan 153 euro aan kosten (dat blijkt uit praktijkgevallen in 
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Duitsland, Frankrijk en Engeland). Als dat om meer dan 
10.000 klanten gaat loopt de schade al op tot boven een 
miljoen euro. 

Verzekeringsmogelijkheden
Risico-overdracht door middel van verzekering is mo-
gelijk, maar de traditionele verzekeringen bieden een 
beperkte dekking, aldus Seinstra. De verzekeringsmarkt 
voor cyberrisk is als “wisselvallig en individueel” te be-
stempelen. Producten die op de markt zijn: Dataguard 
(van Chubb, voorheen Ace), CyberEdge (AIG), CyberPro-
tect (Allianz), Global Breach Solution (Beazley), CyberSe-
curity (Chubb, voorheen Chubb), NetProtect (CNA), Data 
Risks (Hiscox) en ‘Cyberrisk rubrieken verzekering 2016’ 
(Marsh). 
Moeilijk voor cyberrisk te verzekeren doelgroepen zijn: 
l Bedrijven die zich bezighouden met verzamelen/
 beheren van medische gegevens
l Bedrijven die zich bezighouden met verzamelen/
 beheren creditcard-informatie
l Financiële sector (d.w.z alle bedrijven die onder AFM
 of DNB toezicht staan)
l Medische-/zorginstellingen
l Call centers / telemarketingbedrijven
l Publieke sector (overheden)
l Data processing bedrijven
l Telecombedrijven
l Social networks
l Alles buiten de EU
l Internet serviceproviders (ISP)

Cyber-risicoperceptie
In de perceptie van bedrijven is het cyberrisico ‘vooral 
iets van de IT afdeling’. Bij grotere ondernemingen staat 
het risico weliswaar op de radar als ‘reëel risico’, maar is 
de ‘koopbereidheid’ met betrekking tot een verzekering 
nog klein. Ook in het MKB heeft men wel besef van het be-
staan van het cyberrisico, maar wordt dit niet ervaren als 

risico met grote impact. Al met al is de conversiegraad 
van offertes voor cyberriskverzekeringen nog zeer laag 
aldus Seinstra, te weten nog lager dan 10%. 
 
Afstand is geen issue meer
“Afstand is dood, elke crimineel kan voor de deur staan, 
iemand die in China is, iemand die in Nigeria is, het 
maakt niet uit, afstand is geen issue meer”, drukte Rhett 
Oudkerk Pool (partner van Kahuna - Managing Security) 
de aanwezigen nog maar eens met de neus op de ge-
vaarlijke feiten. 

Losgeld voor gegevens
Daarbij is het extra zorgelijk dat in een land als China 
netwerken bestaan van hackers die samenwerken, elk 
met eigen specialisatie, en dat in bepaalde landen deze 
criminele activiteiten gedoogd worden, mits deze ‘on-
dernemers’ maar belasting betalen en binnen het eigen 
land geen aanvallen plegen. Ook wees Oudkerk Pool op 
het de laatste tijd opgekomen gevaar van zogenoemde 
‘ransom ware’, kwaadwillende programma’s die de gege-
vens op een computer onbruikbaar maken. Tegen beta-
ling van ‘losgeld’ worden de gegevens weer ontsleuteld. 
“Wij krijgen regelmatig telefoontjes van klanten die het 
meemaken. Als branche weten we nog niet hoe groot het 
probleem precies is. Dat is ook zo voor de FBI die daarom 
onlangs opriep aan bedrijven die een losgeld om deze 
reden betalen, dat vooral te melden.”

Meldplicht Datalekken
Oudkerk Pool ging uitgebreid in op de wettelijke ‘Meld-
plicht Datalekken’ en de hoogte van de boetes die bij het 
niet goed nakomen daarvan kunnen worden opgelegd 
door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het wettelijk 
bepaalde boetemaximum is 820.000 euro. Er worden 
drie categorieën onderscheiden. In categorie I ligt de 
boete tussen nul en € 200.000. In categorie II tussen  
€ 120.000 en € 500.000 en in categorie III tussen € 350.000 
en € 820.000. De spreker gaf verschillende voorbeelden 
van datalekken die gemeld dienen te worden bij de AP 
(zoals gestolen laptops bij een gezondheidscentrum 
met persoonsgegevens waaronder gegevens over de 
gezondheid; een levensverzekeraar waarbij door een 
kwetsbaarheid in een webapplicatie persoonsgege-
vens van 700 personen ingezien konden worden; een 
envelop met creditcardgegevens van 800 personen die 
per ongeluk in een vuilnisbak was terechtgekomen), 
wanneer het datalek bij betrokkenen gemeld dient te 
worden en welke gegevens vastgelegd dienen te wor-
den over een datalek (oorzaak, welke gegevens, hoe/
wanneer is het lek gedicht, hoe is de communicatie 
naar betrokken personen uitgevoerd, welke inspannin-
gen zijn gedaan). 

Rhett Oudkerk Pool
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Europese markt cyber-
verzekeringen moet nog 

op gang komen
Tijdens het Zakelijk Platform van Adfiz gaf de Engelsman 
Graeme Newman, van de Lloyd’s gevolmachtigde CFC 
Underwriting een overzicht van de Europese markt voor 
cyber-verzekeringen. Afgelopen jaar bedroeg de bruto 
premie voor afzonderlijk afgesloten cyber-polissen voor 
geheel Europa slechts 80 miljoen dollar versus 2 miljard 
dollar in de VS. 

Kwetsbaarheden
Het belang van ict voor onze maatschappij onderstreep-
te Newman door aan te geven dat er wereldwijd dage-
lijks in het totaal zo’n 5 hexabyte aan data bijkomt. Hij 
liet enkele gevaren van en kwetsbaarheden door die 
steeds grotere cyber-wereld zien. In Engeland maken 
veel verzekeraars gebruik voor hun administratie van een 
zelfde internet serviceprovider, die de afgelopen weken 
problemen heeft ondervonden met de performance. Dat 
verlamt dan in ernstige mate de processen bij de ervan 
gebruikmakende verzekeraars. Wat te denken van het 
grote Engelse Bedrijf ‘Talk Talk’ dat door een 15-jarig 
Noord-Iers meisje met simpele hack-technologie werd 
platgelegd, hetgeen een schade van tientallen miljoenen 
Engelse ponden veroorzaakte.

Darknet
Binnen het internet is er bijvoorbeeld het ‘darknet’, dat 
deel van internet dat niet met de normale browsers en 
zoekmachines benaderbaar is. Op dat darknet zijn er 
volop ‘bedrijven’ die met inbegrip van een ‘helpdesk’ en 
zelfs ‘klant loyaliteits programma’s’ illegale handel drij-
ven, bijvoorbeeld in gestolen pinpasjes en creditcards, 
die overzichtelijk in tabellen met bijbehorende gegevens 
als ‘naam van de bank’ aangeboden worden. Of abonne-
menten op ‘tools’ om sites op het internet ‘uit de lucht te 
halen’, abonnementen die je voor niet al te hoge bedra-
gen in verschillende varianten kunt afsluiten. Te betalen 
in bitcoins en dergelijke virtuele valuta.

Premievolume
Ondanks de gevaren is het gerealiseerde bruto premievo-
lume uit apart afgesloten cyberpolissen wereldwijd nog 
niet hoog. In de VS bedroeg dat premievolume vorig jaar 
circa 2 miljard dollar. Het daarop volgende land is Japan, 
waar dat premievolume 70 miljoen dollar bedraagt. Voor 
geheel Europa is het premievolume circa 80 miljoen euro, 
waarvan 30 miljoen op het conto komt van het VK. Austra-
lië en Canada zijn elk goed voor 20 miljoen dollar. De rest 
van de wereld komt tot een schamele 10 miljoen dollar.

’First party’
Aanzienlijke groei in deze markt wordt verwacht, waarbij 
Newman aangaf dat die markt niet primair op het gebied 
van aansprakelijkheidsverzekeringen zal liggen, maar dat 
het accent meer zal liggen op ‘first party’ verzekeringen 
en op verzekeringen/oplossingen die ‘directe reactie’ mo-
gelijk maken.

83% ondernemers niet 
volledig voorbereid op 

cybercrime
Tijdens het Zakelijk Platform van Adfiz kregen de deelne-
mers een factsheet met gegevens over de cyberrisico’s 
voor ondernemers. Zo heeft 60% van ondernemend Ne-
derland inmiddels te maken gehad met cybercrime. De 
schade is groot en de kans om getroffen te worden stijgt. 
Enkele cijfers en feiten.

Cyberschade Nederland
Schade door cybercrime voor Nederlandse organisaties is 
ongeveer tien miljard euro op jaarbasis, terwijl de schade 
door ‘gewone diefstal’ circa 1 miljard euro is. Het aantal 
cyberaanvallen was in 2013 zes keer zo hoog als in 2006. 
De cyberschade verbijzonderd naar soort: onderbrekin-
gen van de operationele continuïteit 41%, derde partij- en 
privacy gerelateerde informatie 19%, verminderde be-
trouwbaarheid 18%, intellectueel eigendom 12%, strate-
gische informatie 9%, integriteit/liquiditeiten 1%.

Hoe zijn ondernemers voorbereid?
83% van de ondernemers zegt niet volledig voorbereid te 
zijn op cybercrime. 55% van het MKB heeft geen of nau-
welijks een idee hoe informatie kwijt kan raken. 39% van 
het MKB heeft geen digitaal beveiligingsplan.  33% van de 



mobiele schaatsbanen | schaatsverhuur | 
kerstmarkten | oliebollenkramen 
| kerstchalets | horeca | kerstverlichting | etc.

dat het niet alleen in 
december feest is.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Als ondernemer wilt u ook goed beslagen ten ijs komen tijdens 
de feestmaanden. OOM biedt u een polis waar u zelf de 
dekking kunt kiezen: de OOM Combinatiepolis.
Deze verzekering is er speciaal voor niet alledaagse risico’s, ook 
in de kerstperiode.

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl 
of bel 070 353 21 60.
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ondernemers heeft geen regels voor sterke wachtwoor-
den. 33% van de ondernemers heeft niets afgesproken 
over omgang met klantgegevens.

Online gedrag medewerkers
Algemeen bekend is dat met systeemtechnische oplos-
singen gewerkt kan worden aan de beveiliging van syste-
men, maar dat ‘de menselijke factor’ altijd een punt van 
zorg zal blijven. Hoe (on)veilig gaan bijvoorbeeld de me-
dewerkers om met de systemen? 
24% van de medewerkers van bedrijven zegt dezelfde 
online-opslag te gebruiken voor privé én zakelijk.
39% van de medewerkers logt niet uit op het werk.
25% deelt account-informatie.
33% accepteert uitnodigingen van onbekenden.

Liefst 12% van alle gebruikers blijkt te worden gehackt.

Stappenplan
1. Inventariseer risico’s, bedreigingen en kwetsbaar-
 heden
2. Analyseer de mogelijke gevolgen voor je bedrijf en je
 bestaande verzekeringsdekking
3. Bepaal huidige en gewenste maatregelen; bespreek 
 die met de medewerkers
4. Evalueer regelmatig of de aanpak het gewenste 
 resultaat heeft
 

Er schort het nodige aan 
de brandrisicoperceptie

Ad Weststeijn, risk engineer bij assurantiemakelaar Wil-
lis Towers Watson, hield tijdens het Zakelijk Platform van 
Adfiz in een van de parallelsessies een inleiding getiteld 
‘Brandpreventie in relatie tot risicoperceptie’. Volgens 
Weststeijn schort het zowel bij particulieren als bij be-
drijven en instellingen aan bewustzijn inzake de brandri-
sico’s. 

Kop in het zand
Hij somde de meest voorkomende ’kop in het zand’ argu-
menten van bedrijven op die hij in de dagelijkse praktijk 
met enige regelmaat tegenkomt en die voor velen in het 
schadevak herkenbaar zullen zijn: het bedrijf heeft nooit 
brand gehad, het overkomt alleen anderen, ik heb alle 
wettelijke voorzieningen aangebracht, de brandweer had 
geen op- of aanmerkingen, de brandweerpost zit hier 
vlakbij, we hebben periodieke onderhoudsprogramma’s 
en het bedrijfsproces heeft kwaliteitskeurmerken. En als 

er dan eens brand komt? “Dan bellen we de brandweer, 
die lost alles op.” En: “Ik ben toch goed verzekerd voor 
schade.”  ‘Te gek voor woorden’ dit soort argumenten, 
maar toch worden ze helaas gebezigd.

Buitenbranden
Weststeijn liet statistieken zien van branden, verdeeld 
naar buitenbranden en binnenbranden.  Van de bijna 
20 duizend buitenbranden, zijn er 4 duizend gerelateerd 
aan afval. Dat zijn schades die goed te voorkomen zijn, 
allereerst door containers op slot te zetten en te vergren-
delen. Door metalen containers te gebruiken in plaats 
van kunststof containers. Hekken (2 meter hoog en met 
overklim beveiliging) rond gebouwen (bijvoorbeeld bij 
scholen ontbreken die vaak omdat men het schoolplein 
ook na schooltijd als speelterrein wil ontsluiten) zijn in 
dezen effectief. 
Als casus liet hij een foto zien van een rietgedekt gebouw, 
van een instelling die huisvesting biedt aan een tiental 
gehandicapten die moeilijk lopen. Dicht tegen het ge-
bouw aan onder de overstekende rieten kap staan twee 
afvalcontainers. Weststeijn heeft (in gedachte de formule 
risico =  kans maal effect) de organisatie op de risico’s 
(hoog) gewezen en op de gevolgen (groot). “Het heeft 
toch nog nooit gebrand”, zo luidt het verweer van de ver-
antwoordelijken van de instelling. Weststeijn wijst erop 
dat de Brandweer hier geen regels stelt dat de containers 
niet aldus mogen worden neergezet.

Binnenbranden
Het aantal binnenbranden per jaar is ongeveer 15 dui-
zend. Daarvan is opmerkelijk dat ruim 40% komt door 
defecten of verkeerd gebruik van apparaten of produc-
ten. De spreker liet als voorbeeld hiervan foto’s zien van 
een kunstacademie.  Weststeijn: “7 x 24 uur toegang, alle 
materialen onopgeruimd laten liggen, met een föhn aan 
een te dun snoer uren achtereen bezig zijn om een ef-
fect te creëren, voor de kunst moet het allemaal mogelijk 
zijn.” 
Hij liet meer voorbeelden zien van brandgevaarlijke situ-
aties die hij in zijn werk is tegengekomen bij bedrijven, 
zoals niet vrijstaande acculaders en zoals een speciale 
chemiekast waar de blikken niet ‘in’ maar ‘voor’ zijn ge-
zet, omdat ze te groot zijn. “Die grote blikken waren waar-
schijnlijk in de aanbieding, maar als ze niet in je chemie-
kast passen, is dat verkeerde zuinigheid.” Zo liet hij met 
foto’s en video’s nog verschillende voorbeelden zien om 
te verduidelijken dat er nog veel te verbeteren is aan de 
risicoperceptie bij bedrijven en zeker ook bij particulieren 
(bijvoorbeeld het gebruik van Gardena-koppelingen bin-
nenshuis en het ontbreken van watersloten). <



8      www.schade-magazine.nl

Blockchain, 
bitcoin 

en deep web 
moeilijk vatbaar, maar werkelijk van invloed

Blockchain, bitcoin en deep web zijn technologische fenomenen die enerzijds moeilijk vatbaar zijn, want complex en virtueel, 
maar anderzijds wereldwijd van invloed zijn op onze echte wereld. Die vanuit een digitale ‘onderwereld’ de maatschappij in de 
‘bovenwereld’ beïnvloeden. Hamza Jap-Tjong, legt uit hoe dat werkt.

Blockchain: de basis
Blockchain-toepassingen kunnen tot turbulente innova-
ties leiden in het bedrijfsleven. Maar hoe werkt het nou 
precies? Blockchain is een administratie-systeem, een 
decentraal beheerd ‘grootboek’, met ongekende mo-
gelijkheden. In essentie is een blockchain een bestand 
met een bepaalde structuur. Net als dat databases, 
CSV-bestanden en Excel-bestanden een bepaald format 
hebben. De traditionele wijze van gezamenlijk werken 
in een Word-document is dat er maar één iemand aan 
het document kan werken. Alle wijzigingen moeten bij-
gehouden worden, om vervolgens het document door te 
sturen naar de anderen. Hierdoor is de rest genoodzaakt 
te wachten totdat ze het document toegezonden krijgen. 
Dit vertraagt het proces enorm en het brengt extra kosten 
met zich mee.

Google Docs maakt het mogelijk om gezamenlijk te 
werken in een Word-document. Gebruikers kunnen van 
elkaar zien waar men mee bezig is in het document én 
wijzigingen moeten consensus krijgen van de andere ge-
bruikers. Zo niet dan kan de wijziging real-time tegenge-
houden worden. Door gezamenlijk in één document te 
werken dat altijd up to date is, is de benodigde inspan-
ning van de gebruikers lager dan bij een regulier Word-
document.

Blockchain werkt in principe op dezelfde manier. Alle 
aangesloten gebruikers die wijzigingen mogen aanbren-

gen, zogeheten Nodes, werken allemaal in hetzelfde Led-
ger, grootboek. Transacties c.q. wijzigingen, moeten door 
alle nodes goedgekeurd worden. Indien dit niet het ge-
val is en er geen consensus is over de transactie, dan zal 
deze transactie niet doorgevoerd worden. Op deze ma-
nier houdt de blockchain-technologie frauduleuze trans-
acties tegen en het werkt vele malen sneller. Blockchain 
technologie zou een uitkomst zijn voor banken. Banken 
versturen namelijk, afzonderlijk van elkaar, transacties 
die elke bank vervolgens zelf moet verwerken. Dit kost 
redelijk wat ‘resources’ om ervoor te zorgen dat de trans-
acties goed verwerkt worden. Dit verklaart ook waarom 
transacties tussen banken niet real-time plaatsvinden, 
maar meestal pas de volgende dag zichtbaar zijn. Block-
chain technologie kan dit proces aanzienlijk versnellen.

Bladzijde uit een boek
Een blockchain bestaat uit blocks die in een bepaalde 
volgorde staan. Deze volgorde wordt de chain genoemd. 
De chain kan vergeleken worden met een boek, waarbij 
de blocks bladzijdes zijn uit het boek. Elke bladzijde is 
uniek. Het heeft zijn eigen tekst en eigen randinformatie, 
zoals een paginanummer. Deze randinformatie wordt 
ook wel metadata genoemd, data die iets vertellen over 
de andere data. 

Een block in de blockchain toont veel gelijkenis met een 
bladzijde uit een boek. Een block heeft eveneens zijn ei-
gen tekst, namelijk transactionele informatie (bijv. één 
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door Hamza Jap-Tjong

Hamza Jap-Tjong is Business Innovator bij CED.  
Hamza is een expert op het gebied van big data, 
blockchain, the internet of things en innovatie. Hij 
werd door am: uitgeroepen tot een van de jonge 
talenten uit de sector. Hamza geeft inspirerende 
workshops en lezingen op dit gebied. Hij is continu 
op zoek naar de drijvers voor disruptieve innovatie 
om bedrijven te helpen hun eigen “Nokia-moment” 
te voorkomen. Welke kansen liggen er voor de sec-
tor? Waar staan we nu? En hoe komen we van erover 
praten tot er echt iets mee doen?
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bitcoin gaat van A naar B). Daarnaast heeft een block ook 
zijn eigen ‘paginanummering’, de metadata. In deze me-
tadata staat bijvoorbeeld een verwijzing naar de vorige 
block, technische informatie over de block en een unieke 
‘vingerafdruk’ waaraan de block te herkennen is.

De reden waarom unieke vingerafdrukken gebruikt wor-
den in plaats van bijvoorbeeld een tijdsverwijzing of een 
nummercode, is om de blocks op de juiste manier te kun-
nen valideren. Middels bepaalde algoritmes kan iedereen 
een block aanmaken met een unieke vingerafdruk. Als de 
volgorde van de vingerafdrukken correct is, dan wordt de 
block (inclusief de eventuele transactie) opgenomen in 
de blockchain.

Als iemand een frauduleuze transactie wil toevoegen 
aan de blockchain, dan moeten alle vingerafdrukken op-
nieuw berekend worden. Gezien de complexiteit en de 
tijdsduur hiervan, loont het niet om frauduleuze transac-
ties toe te voegen. Berekent iemand niet de vorige vin-
gerafdrukken, dan wordt er door de nodes een inconsis-
tentie opgemerkt en wordt de transactie niet toegelaten.

Peer-to-peer zorgt voor vertrouwen
De kracht van blockchain zit in het gebruik van een Peer-
to-Peer model in plaats van een centrale server. Bij een 
centrale server, bijvoorbeeld op kantoor of een website, 
is er één plek waar alle data staan. De gebruiker vertrouwt 
de data die op de server staan. Binnen een Peer-to-Peer 
netwerk worden alle data op alle plekken binnen het net-
werk bijgehouden. In tegenstelling tot een centrale server 
kan bij uitval van één server het netwerk verder opereren. 

Consensus is de sleutel tot succes
Alle peers in het netwerk verwerken continu alle trans-
acties. Maar niet alle peers werken even snel, waardoor 
het mogelijk is dat peer 1 een nieuwe block aanmaakt en 
peer 2 een milliseconde erna eenzelfde block aanmaakt. 
Om consensus te krijgen over welke block correct is en in 
de chain gebracht moet worden, wordt gebruik gemaakt 
van de Longest Chain Rule. 

Stel dat alle peers, ook wel nodes genoemd, in het net-
werk up-to-date zijn en een chain hebben tot aan block 
80. Drie miners, computers die blocks aanmaken,  zijn 
bezig om de laatste transacties in een block te vangen, 
Block 81.  Alle drie de miners zijn nagenoeg gelijktijdig 
klaar met Block 81, voor het gemak 81a|b|c, en het ver-
schil zit voornamelijk in het adres waar de beloning voor 
het minen naar toe gaat. Welke block 81 is de juiste? 

De Longest Chain Rule bepaalt dat de chain die het lang-
ste is als waar wordt gezien. Stel dat Miner A Block 81a 
oplevert en vervolgens bezig gaat met Block 82a. Tegelij-

kertijd heeft Miner B Block 81b opgeleverd en kort hierna 
ook Block 82b. Omdat Miner B sneller met opleveren is 
van Block 82, dan Miner A, zegt de Longest Chain Rule 
dat Block 81b de juiste is. Miner A moet stoppen met het 
samenstellen van Block 82a en verder gaan met Block 
83b. Consensus over welke Block juist is, wordt op deze 
manier gekozen. In meer gesloten c.q. gereguleerde 
blockchain-netwerken is het mogelijk om iemand aan te 
wijzen die hier de beslissing over neemt. 

Miners en Nodes zijn gebonden aan regels van het block-
chain-netwerk om goed te kunnen werken. Naast con-
sensus over de Blocks, zal er ook consensus moeten zijn 
over de regels. 

Zo zijn er technische regels en controle regels, voorbeel-
den van technische regels zijn: Zijn alle verplichte velden 
ingevuld? Wordt het juiste formaat gebruikt? Controle re-
gels, business rules, controleren of iemand wel genoeg 
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bitcoins heeft om uit te geven of dat iemand probeert 
dezelfde bitcoin twee keer uit te geven. 

Blockchain is een democratie
Over deze regels moet consensus bestaan, ook voor wij-
zigingen en het toevoegen van nieuwe regels moet het 
netwerk goedkeuring geven. In gesloten c.q. gereguleer-
de netwerken kan de eigenaar de veranderingen opleg-
gen. Daarnaast bepaalt de eigenaar eveneens de rechten 
die gebruikers in het netwerk hebben. 

In een open netwerk zoals bitcoin is dit niet mogelijk. 
Wijzigingen aanbrengen in een bitcoin-netwerk, begint 
bij een BIP (Bitcoin Improvement Proposal). Hierin wordt 
opgeschreven wat de wijziging in gaat houden en een 
stukje code dat wijziging invoert. Vervolgens moeten alle 
miners deze wijziging accepteren. Als de minderheid dit 
doet wordt de wijziging niet aangenomen. Accepteert de 
meerderheid van alle miners de wijziging, dan wordt de 
wijziging aangenomen. Miners die alsnog de wijziging 
niet accepteren, zullen er uiteindelijk langer over doen 
om een block te maken waardoor ze op termijn niet meer 
mee kunnen doen met de andere miners.

De blockchain-technologie lag oorspronkelijk aan de 
basis van de bitcoin. Bitcoin is een valuta, een elektro-
nisch ruilmiddel. Al voor het eerst beschreven in 1998, is 
het goed mogelijk dat deze (crypto)valuta uitgroeit tot 
en betaalmiddel van betekenis. Er is hier echter nog een 
lange weg voor te gaan. Er worden vraagtekens gezet bij 
de haalbaarheid van de bitcoin, de schommelende koers 
en de technische implementaties die voor velen nog te 
complex of abstract zijn. Desondanks blijft bitcoin ‘Hip, 
Hot and Happening´. De bitcoin startups die de handel 
in bitcoins faciliteren, groeien als paddenstoelen uit de 
grond en er wordt volop geïnnoveerd met nieuwe appli-
caties en diensten. Ook oudgedienden, zoals ING en ABN 
Amro, storten zich op de blockchain.

Dollars voor code
De huidige bitcoinprijs bedraagt circa 600 US dollar.  Een 
bitcoin vertegenwoordigt dus een aanzienlijke waarde. 
Dat is opmerkelijk aangezien bitcoin in beginsel een 
stuk code is bestaande uit de cijfers 1 en 0. Het is daar-
naast niet tastbaar zoals andere valuta, noch wordt het 
door overheden gereguleerd. De waarde van bitcoin is 
gebaseerd op de onderliggende technologie. Vanwege 
de opzet van bitcoin, kunnen gebruikers transacties die 
plaatsvinden vertrouwen. Bitcoin biedt een bepaalde 
mate van anonimiteit, waardoor overheden niet kunnen 
meekijken. Het aantal bitcoins is gemaximeerd op 21 mil-
joen, waardoor het een bepaalde zeldzaamheid geniet. 

Het vergaren van bitcoins door transacties goed te keu-
ren wordt, naarmate er meer bitcoins zijn, complexer. 
Waardoor het voor geïnteresseerden lastig is om een 
bitcoin te vergaren. Door bitcoins te verhandelen op een 
beurs wordt die waarde aan een bitcoin toegekend die 
de koper ervoor overheeft. Daarnaast worden bitcoins 
ook gebruikt om tegen zeer geringe kosten, geld buiten 
de grenzen te brengen. Op een vlucht naar de Verenigde 
Staten mag er maximaal 10.000 US dollar geïmporteerd 
worden, middels bitcoins is het mogelijk een veelvoud 
hiervan mee te nemen aan ‘virtueel geld’ en vervolgens 
op bestemming de bitcoins in te wisselen voor ‘echte dol-
lars’ en cash uit te geven of over te maken naar een wil-
lekeurige bankrekening. Er bestaan reeds speciale geld-
automaten (ATM’s) waarbij je door inlevering van bitcoins 
de dollars ‘uit de muur’ kunt halen. Er bestaan online wis-
selkantoren op het gewone internet, waarbij je via iDeal 
je euro’s kunt inwisselen voor bitcoins. Ook omgekeerd 
is inwisselen via een wisselkantoor mogelijk. Tevens kan 
vermogen ‘gestald’ of noem het ‘geïnvesteerd’ worden in 
bitcoins, waarmee dit onzichtbaar is voor bijvoorbeeld 
de overheid. 

Aan dit alles ontleent bitcoin haar waarde, er is vanuit ko-
pers vraag naar bitcoins, om diverse  redenen dus. 

Het voordeel van ‘geld’ in een blockchain is dat het ano-
niem is. Een reguliere bankrekening is gekoppeld aan een 
persoon. Een ‘bankrekening’ in een blockchain-netwerk 
is dit niet. Tenzij de gebruiker achter een blockchain-
adres, de bankrekening, zichzelf kenbaar maakt, blijft de 
gebruiker anoniem. Het voordeel hiervan is bescherming 
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van de privacy en de anonimiteit. Maar deze anonimiteit 
kent uiteraard ook zijn nadelen.  
 
Het donkere web
Het anonimiseren van de eigenaar/gebruiker wordt ook 
toegepast op het internet. Middels bepaalde software 
kunnen de gebruikers achter websites zichzelf anoniem 
maken, evenals de gebruiker die de website bezoekt. 
Dat gebeurt in het zogeheten ‘deep web’: dat deel van 
het internet dat niet met normale browsers en zoekma-
chines te bezoeken is. Door dit gegeven is het internet 
opgesplitst geraakt in twee werelden, het internet en het 
zogeheten deep web (ook wel darknet of invisible web 
genoemd). Het internet dat men via normale browsers 
en zoekmachines kan bezoeken beslaat nog geen 4% van 
het totale internet. De overige 96% is dus het deep web. 

In tegenstelling tot het reguliere internet, is het verborgen 
internet niet geïndexeerd. Om een website te bezoeken, 
zal de gebruiker het adres moeten weten. Tegenwoordig 
worden er lijsten bijgehouden op het reguliere internet 
en kan middels een Google-zoekactie een dergelijke lijst 
eenvoudig achterhaald worden. 

Vanwege de anonimiteit wordt het deep web voorname-
lijk gebruikt voor het criminele circuit. Verkopen van wa-
pens, drugs, creditcards zijn hier gemeengoed. De intro-
ductie van bitcoin heeft ervoor gezorgd dat het bestellen 
en betalen van deze goederen eveneens anoniem plaats-
vindt. Het is kinderspel om websites te vinden waar een 
levendige handel is in drugs, gestolen creditcards of vals 
geld. Zo kun je voor 177 US dollar een Paypal account ko-
pen waar 1391 euro op staat. Voor 0,5 tot 1 Bitcoin (300 

tot 600 US dollar) kunnen diverse hack-diensten afge-
nomen worden en voor 4,1 bitcoins heb je een origineel 
Brits paspoort (zie afbeelding).

Dit deel van het web wordt ook gebruikt door journalis-
ten, activisten en klokkenluiders om op een ‘veilige’ ma-
nier informatie te delen. Op het reguliere web zouden ze 
makkelijker te traceren zijn dan op het deep web. 

Smart Contracts
Naast cryptocurrency zoals bitcoin, faciliteert de block-
chain technologie ook zogeheten smart contracts oftwel 
slimme contracten. Contracten gebaseerd op algoritmes 
die tot een bepaalde actie overgaan zodra er aan een 
bepaalde voorwaarde is voldaan. In beginsel zijn smart 
contracts te vergelijken met business rules. Het verschil 
met business rules, is dat smart contracts opgeslagen 
zijn in het blockchain-netwerk, een smart contract wordt 
uitgevoerd door peers in het netwerk en dit brengt een 
wijziging teweeg in het grootboek.

Smart contracts zouden bijvoorbeeld toegepast kunnen 
worden in e-commerce. Men bestelt online een televisie 
en geeft aan met bitcoins te willen betalen. De bitcoins 
worden niet direct afgeschreven, maar worden gereser-
veerd. Zodra de televisie wordt bezorgd, tekent men voor 
ontvangst. Zodra er getekend is, komt dit in het smart 
contract te staan en wordt het gereserveerde geld vrijge-
geven aan de webshop. Voor transacties die bijvoorbeeld 
plaatsvinden op Marktplaats, zorgt dit voor zekerheid en 
veiligheid voor zowel de koper als verkoper.

Eenzelfde toepassing kan bedacht worden voor het her-
stellen van schade, het innen van premie of zelfs het 
opzetten van een Peer-to-Peer verzekering op de block-
chain. Een voorbeeld van een blockchain-startup gericht 
op verzekeren is InsurETH. Met InsurETH kan iemand een 
vluchtverzekering sluiten. Als een vlucht vertraagd of 
geannuleerd wordt, dan kan de gebruiker een uitkering 
verwachten. Een smart contract controleert real-time de 
vertrek en aankomsttijden van alle vluchten en middels 
de blockchain wordt er een uitbetaling gedaan indien 
een vlucht vertraagd is. 

Tot slot
Blockchain-technologie, bitcoin en smart contracts zul-
len hun weg vinden naar vele, nog onontdekte mogelijk-
heden. Ook binnen de verzekeringswereld gaan we hier 
naar verwachting nog veel van horen. Heeft u vragen over 
deze ontwikkelingen? Neem dan gerust op contact met 
de auteur van dit artikel. Hamza Jap-Tjong is graag be-
reid om hierover met u van gedachten te wisselen (ham-
za.jap-tjong@ced-claimexperts.nl). <
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Big Data or 
Big Mess...!?
Er wordt veel geschreven over Big Data. Aan de ene kant omdat we toegang hebben tot al die hoeveelheden en vooral grote 
bestanden. Maar ook omdat we verbanden kunnen leggen en  inzichten kunnen krijgen die voorheen niet voorhanden waren. 
Marketeers zijn er blij mee en maken er al vrij veel gebruik van. De overheid (politie bijvoorbeeld) maakt er gebruik van bij onder-
zoeken. Maar zeker ook verzekeraars voor productontwikkeling, premiestellingen, acceptatie en claimsanalyses. De andere kant 
van Big Data is dat de hoeveelheden gegevens gewoon te groot zijn geworden om nog met onze bestaande systemen te kunnen 
managen. En wat heb je aan gegevens die je weliswaar niet kwijt bent (ze zijn immers ergens) maar die je niet kunt vinden. Waar 
dragen dan al die jarenlang zo enthousiast vergaarde data aan bij, als we ze niet meer kunnen vinden? Die kant van Big Data 
wil ik hier belichten. Ik wil ook op een rij zetten welke middelen er vandaag de dag door organisaties zoal worden ingezet om 
gebruik te maken van hun data.

door Marco Hoekstra, managing consultant bij Indica
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Big Data or 
Big Mess...!?

Zien we het bos nog wel door alle bomen van Big Data? 
Grote hoeveelheden aan data  kunnen ook grote hoe-
veelheden ‘troep’ opleveren. Zeg nu zelf, hoe vaak zoekt 
u in uw bedrijf naar iets (digitaal) waarvan u weet dat het 
binnen uw organisatie aanwezig is, maar u het gewoon 
niet meer terug kunt vinden? En om het dan nog maar 
niet te hebben over alle binnen uw bedrijf opgeslagen in-
formatie waarvan u geen weet heeft dat uw organisatie 
daarover beschikt. 

De Wet van Moore! (of was het nu more…?)
Een afgeleide van de Wet van Moore stelt dat datagroei 
(binnen organisaties) onderhevig is aan een verdubbe-
ling ruwweg elke twee jaar met als gevolg exponentiële 
groei. Alhoewel de wet al in 1965 opgetekend werd door 
Gorden Moore, is ze anno 2016 nog steeds geldig. Maar 
wat betekent dat nu, zo’n exponentiële groei? 

De volgende Chinese legende maakt het u eenvoudig 
duidelijk:
De keizer van China was zo verrukt over het schaakspel, 
dat hij de uitvinder een beloning aanbood. De beste 
man mocht zelf kiezen wat hij wilde, behalve uiteraard 
het keizerrijk. De gewiekste uitvinder vroeg om één rijst-
korrel op het eerste veld van het schaakbord, en twee 
op het tweede, vier op het derde, enzovoort, totdat het 
bord met 64 velden vol zou zijn. “Wat een bescheiden 
man!” dacht de keizer aanvankelijk en gaf opdracht wat 
rijst aan te laten rukken. Maar de uitvinder was de kei-
zer te slim af. Als je de exponentiële trend berekent zijn 
er meer rijstkorrels nodig dan er op aarde te vinden zijn 
(1.844.674.473.709.551.615 rijstkorrels om precies te 
zijn…).

Verzekeraars zijn bedrijven waarbij documenten uit de 
aard der zaak een hoeksteen vormen van de bedrijfsvoe-
ring. Indien je als verzekeraar in het jaar 2000 een  miljoen 
documenten bezat (e-mails, documenten, scans, etc. 
etc.), zul je in het jaar 2016 over meer dan 256 miljoen do-
cumenten beschikken. Een behoorlijk probleem gezien 
de software die aanwezig is om zinnige informatie terug 
te vinden vaak ontworpen is rond het jaar 2000 of eerder, 
en niet juist kan omgaan met dergelijke grote hoeveel-
heden digitale informatie. Wat vorig jaar nog behapbaar 

was, kan dit jaar ineens teveel zijn geworden. Zoveel dat 
men niet (snel) meer de juiste informatie kan vinden. Met 
alle gevolgen van dien.

Natuurlijk is dat niet alleen het geval voor verzekeraars. 
Accenture heeft een studie gedaan in 2007 waaruit blijkt 
dat managers meer dan 25% van hun tijd bezig zijn met 
het achterhalen van informatie die intern bekend moet 
zijn. In 2013 heeft IDC een onderzoek gepubliceerd dat 
laat zien dat een kenniswerker 16% van zijn tijd besteedt 
aan het zoeken naar informatie. Bijna de helft (44%) van 
wat er wordt gezocht, wordt niet gevonden! Niet verwon-
derlijk als je weet dat er meestal in 4 of meer systemen 
gezocht moet worden en bij 13% van de bedrijven zelfs 
in 11 of meer systemen.  Na dit laatste onderzoek zijn we 
alweer een paar verdubbelingen verder, zonder dat de 
middelen om met de grote hoeveelheid data om te gaan 
beter zijn geworden. 

Als verzekeraar of financieel dienstverlener kan je je niet 
veroorloven om relevante informatie niet beschikbaar of 
niet vindbaar te hebben. De klant maar ook zeker de toe-
zichthouders accepteren dit niet. 

De vijf middelen
1) Polis administratie systemen bestaan al meerdere 

decennia en zijn de ruggengraat van een verzeke-
ringsbedrijf. De aanpassingen van de afgelopen jaren 
zijn veelal gericht op het ontsluiten van informatie 
die voor nieuwe wet en regelgeving van belang was, 
of het vergroten van de modulariteit of het koppe-
len met andere systemen etc. De vraag is in hoeverre 
echte innovatie is toegepast naast het digitaliseren 
van het polis verkoop en claims proces via internet.  
Veel legacy systemen (legacy is Engels voor erfenis, 
en voor ouderwets) hebben vaak zo’n lange historie 
dat het registreren van grote hoeveelheden data wel 
gewaarborgd is, maar het zoeken en analyseren van 
die data is een ander verhaal.

2)  Document Beheer Systemen (DMS). Deze vinden hun 
oorsprong in de jaren 90 en zijn gericht op het op-
slaan van documenten en de bijbehorende metadata. 
Grootste probleem met deze systemen is in de regel 
dat ze niet ontworpen zijn op het snel invoeren van 
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documenten en beheer van zeer grote en diverse da-
tasets. Daarnaast kunnen de meeste DMS systemen 
niet goed zoeken in de inhoud van de documenten. 
Voordat je het weet kost dus het managen van al je 
data je meer tijd dan het je oplevert.

3)  Procedures afdwingen voor nette opslag in mapjes. 
(File servers, email clients, lokale documenten, etc. 
etc.) Dit kan in de regel goed werken. Personen zijn 
van nature gewend om gegevens te ordenen in fol-
ders. Wel hangt dit in grote mate af van de cultuur 
en ´gehoorzaamheid´ van de medewerkers. En zelfs 
met de juiste intenties is er snel een document in een 
verkeerd mapje geplaatst, met een verkeerde naam-
geving etc.. Ook geldt hierbij dat mensen de folder-
structuur moeten begrijpen, dat ze historische con-
text hebben, en dat alleen het logische zoekpad tot 
resultaten kan leiden.

4)  Diverse gestructureerde andere systemen zoals 
Customer Relationship Management (CRM) systemen. 
Veel van deze systemen vinden ook hun oorsprong 
in de jaren 90 en zijn ontworpen voor onderdelen/
afdelingen van je bedrijf. Vaak zijn er  koppelingen 
mogelijk met andere systemen relevant voor andere 
afdelingen. Het zoeken in velden en records met per 
definitie gestructureerde data wordt ondersteund. 
Veelal is een beperking dat er gezocht wordt in een 
specifieke entiteit (met een deelverzameling van vel-
den), maar als de gebruiker niet de juiste logica in zijn 
hoofd heeft, dan wordt gezocht binnen de verkeerde 
entiteit en blijft informatie verborgen. Een veelge-
hoorde klacht is ook dat er steeds meer scans, foto´s 
en ongestructureerde documenten met relevante in-
formatie in CRM-systemen worden opgeslagen maar 
niet meer worden teruggevonden. 

5)  Document zoeksystemen. Denk hierbij aan een 
interne zoekmachine die door de meeste databron-
nen snel kan zoeken. Zoeksystemen op het internet 
werken goed tot zeer goed. Denk hierbij aan Google 
en Bing. Reden hiervoor is dat deze “engines” de data 
kunnen sorteren (ranken) aan de hand van relaties 
die door mensen gelegd zijn (links en dergelijke). 
Probleem met bedrijfsdata is dat er geen ranking 
algoritme bekend is waarmee data op een zinnige 
manier geordend kunnen worden voor de persoon 

die een zoekopdracht geeft. Gevolg is dat de hoeveel-
heid antwoorden op een vraagstelling altijd lineair zal 
meegroeien met de hoeveelheid data die een onder-
neming tot haar beschikking heeft. Indien in 2000 100 
antwoorden naar boven kwamen op een vraagstel-
ling, zal deze zelfde vraag in 2016 25.600 antwoorden 
opleveren. Dit is niet meer behapbaar. 

Conclusie?
De digitale hoeveelheid data blijft groeien, dit gaat ex-
ponentieel, en naar alle waarschijnlijkheid zelfs dubbel 
exponentieel. Systemen die 5 jaar geleden meer dan 
toereikend waren, zijn vandaag de dag niet meer ge-
schikt. Er zijn simpelweg te veel data. De meeste huidige 
oplossingen kunnen  niet meer goed omgaan met de 
enorme hoeveelheid data die na initiële registratie ver-
der verwerkt en hergebruikt moet worden. Het gaat erom 
razendsnel de juiste bestaande informatie, in de juiste 
volgorde van belangrijkheid aan kenniswerkers aan te 
reiken. Dit is kennismanagement nieuwe stijl, dat voor-
komt dat een kenniswerker gemiddeld genomen 1 dag 
in de week in-efficiënt (en dus zeker ook gefrustreerd) is. 
Tevens is dit de randvoorwaarde om tot betere besluiten 
te komen en daarmee de effectiviteit in de bedrijfsvoe-
ring te verhogen. 

Aan u de keuze “Big Data = Big Mess” als de nieuwe stan-
daard accepteren of actief een data beleid gaan voeren 
om er exponentieel  voordeel uit te halen! <
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Lodie van Duijse: 

Bij schade is meer 
belangrijk dan het 
geldelijke aspect

De namen ‘Rialto Verzekeringen’ en ‘Verenigde Assurantiebedrijven Nederland’ worden niet meer gevoerd. Voortaan werken de 
bedrijven onder één – nieuwe – naam in de markt: de Vereende. Aan de hand van de loopbaan van de Manager Claims van ‘de 
Vereende’, mr. Lodie van Duijse, maken we een interessante tour langs verschillende segmenten van de schadeverzekerings-
branche in het algemeen en langs de verschillende bouwstenen van ‘de Vereende’ in het bijzonder.

Alarmcentrale en hulpverlener

Mr. Lodie van Duijse (47) is na zijn opleiding HEAO Econo-
misch Juridisch en studie rechten aan de universiteit van 
Nijmegen in de verzekeringsbranche terechtgekomen, al 
was het niet een ‘typische schadeverzekeraar’ waar hij 
zijn eerst stappen in de branche zette. De in Zaandam 
geboren en getogen jurist startte bij Gesa Assistance (het 
toenmalige in Amsterdam gevestigde hulpverleningson-
derdeel van AXA-UAP). Dat de branche saai zou zijn, werd 
daar meteen al ontkracht, te meer daar zijn functie zeer 
gevarieerd was, van schadebehandeling en het verlenen 
van rechtsbijstand, tot het adviseren bij het opstellen van 
ook commerciële contracten. Gesa Assistance, als onder-
deel van een internationaal werkend Frans verzekerings-
concern, trad in ons land niet alleen op als hulpverlener 
en alarmcentrale, maar ook als internationale vertegen-
woordiger voor buitenlandse verzekeraars. Vanuit die 
hoek kwam hij in contact met autoschades in ons land 
waarop niet-Nederlandse autoverzekerden van de verze-
keraar waren betrokken. 

Assurantiemakelaar
Na een jaar maakte hij kennis met een andere tak van de 
branche, de assurantiemakelaardij. Hij trad in dienst bij 
Willis (toen nog Willis Corroon Scheuer) als schadebe-
handelaar aansprakelijkheid, voor multinationals (zoals 
het toenmalige Hoogovens, waaruit Scheuer was voort-
gekomen), grote instellingen als Schiphol en overheden. 
“Bij een makelaar leer je dat je in die functie méér bent 
dan schadebehandelaar, je bent belangenbehartiger 
voor je klant, je vertegenwoordigt de klant, niet alleen 
formeel maar ook praktisch. Ook bij het kleinere, provin-
ciale intermediair zie je nu meer en meer duidelijk wor-
den dat zij die rol van belangenbehartiger van de klant 
bekleden, steeds minder dat zij als ‘tussenpersoon’ beide 
belangen zouden kunnen dienen.” 

Amerikaanse schadeverzekeraar
Na een jaar Willis stapte Lodie van Duijse over naar het 
in Amsterdam gevestigde Nederlandse kantoor van St. 
Paul International  (een Amerikaanse schadeverzekeraar, 
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die na enkele fusies is geworden tot een van de grootse 
schadeverzekeraars in de VS, The Travelers Companies). 
“Toen ik er kwam verkeerde het bedrijf in een opstartfase 
op de Nederlandse markt, waarbij we ons vooral op za-
kelijke aansprakelijkheid en brand richtten. Formeel was 
ik aangenomen als schadebehandelaar, maar doordat 
je met een klein team bent – met twaalf collega’s waren 
we – word je overal bij betrokken, erg leerzaam. Als scha-
debehandelaar hield ik me vooral bezig met overheids-
aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid van no-
tarissen, advocaten en ziekenhuizen. Ik heb de groei van 
het bedrijf meegemaakt naar tegen de veertig collega’s. 
We hadden een prima portefeuille neergezet, met een 
goed resultaat. Ook in andere landen van Europa had 
het bedrijf inmiddels portefeuilles, waarvan de resultaten 
niet slecht waren. Desondanks besloot het Amerikaanse 
bestuur van het bedrijf, toen ik er vijf jaar werkte, om de 
stekker eruit te trekken in Europa en zich te concentreren 
op de Amerikaanse markt, waar uiteraard ook genoeg te 
doen was.”

BAVAM-pool
Voor Lodie van Duijse betekende het de volgende stap 
in zijn loopbaan. Na de hulpverlener, makelaar en scha-
demaatschappij, was de veelheid van de smaken die de 
branche biedt nog steeds niet uitgeput. In 2002 trad hij in 
dienst van de BAVAM, een pool, ooit door een groot aan-
tal Nederlandse verzekeringsmaatschappijen in het leven 
geroepen, specifiek voor het verzekeren van de beroeps-
aansprakelijkheid van assurantietussenpersonen en van 
makelaars o.z. In de functie van jurist beroepsaanspra-
kelijkheid verrichtte hij zowel schadebehandeling als ac-
ceptatie. “Ik mag wel zeggen dat ik het vak van de ‘groot-
meester’ op het gebied van beroepsaansprakelijkheid 
van tussenpersonen en makelaars heb mogen leren, mr. 
Willem Pel. Hij was echt een autoriteit.” In 2006 volgde de 
‘leerling’ de ‘grootmeester’ op als manager van de BAVAM. 
Deze pool werd evenals de Atoompool, de Milieupool en 
de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden) gemanaged door de Verenigde As-
surantiebedrijven Nederland (VAN), een in de tweede 
wereldoorlog door een groot aantal Nederlandse maat-
schappijen in het leven geroepen organisatie. 

VAN en Rialto
De VAN was gevestigd in Amsterdam en bood werkge-
legenheid aan circa 25 medewerkers. In Rijswijk werkte 
Rialto, ook ooit door een groot aantal Nederlandse verze-

keraars in het leven geroepen, met de functie van ‘vang-
net’ voor op de reguliere markt niet te verzekeren (met 
name particuliere) risico’s, vooral autoverzekeringen, 
maar onder meer ook inboedel-, opstal- en aansprake-
lijkheidsverzekeringen. Rialto had op dat moment reeds 
een samenwerkingsverband met het Nederlands Bureau 
der Motorrijtuigverzekeraars en  de Stichting Waarborg-
fonds Motorverkeer. In 2005 werd besloten tot een fusie 
van de VAN en Rialto, hetgeen in 2007 tot een verhuizing 
leidde voor de Amsterdamse onderdelen naar Rijswijk. 
Op de nieuwe locatie vormde zich een organisatie met 
in het totaal 130 medewerkers. Ook op verzekeringstech-
nisch gebied wijzigde zich dat jaar iets: de aansprakelijk-
heidspolis voor tussenpersonen en makelaars heet wel-
iswaar nog steeds BAVAM, maar is geen pool meer. Niet 
langer werd gewerkt met een poolconstructie, maar de 
VAN werd 100% risicodrager, die zoals maatschappijen 
doorgaans plegen te doen voor de te lopen risico’s de no-
dige herverzekering inkocht.  Van Duijse verhuisde mee 
naar Rijswijk en zijn loopbaan bleef zich binnen het be-
drijf verder ontwikkelen. In 2012 werd hij behalve mana-
ger BAVAM, tevens verantwoordelijk voor acceptatie (en 
later ook marketing) van Rialto. 

Eén afdeling schadebehandeling
Medio 2014 werden alle afdelingen schadebehandeling 
samengevoegd tot één afdeling. In december 2014 werd 
Lodie van Duijse als Manager Claims leidinggevende van 
de 65 medewerkers van de afdeling schadebehande-
ling en verantwoordelijk voor alle schadebehandeling 
activiteiten. Binnen de 65 medewerkers zijn er verschil-
lende specialisaties. Zo is er een flink aantal bezig voor 
het Waarborgfonds en zijn anderen specifiek aan de slag 
voor het Nederland Bureau. Bij ons werkzame juristen 
houden zich bezig met de BAVAM-beroepsaansprakelijk-
heidsschades. Enige  schadebehandelaars behandelen 
de schades van wat je kunt noemen ‘oud-Rialto’ porte-
feuille ofwel de niet-standaard risico’s (o.m. auto, brand-
inboedel, brandopstal, avp, avb, evenementen). Lodie 
van Duijse wil een misverstand ten aanzien van de ‘oud-
Rialto’ portefeuille wegnemen. “De buitenwereld heeft 
het idee dat bij ons uitsluitend ‘slechte mensen’, ‘boe-
ven’, ‘fraudeurs’ verzekerd zijn. Zo zien wij het niet en zo 
ervaren wij het ook niet. De overgrote meerderheid van 
de mensen die we in die portefeuille verzekerd hebben, 
zijn ongewenst in een situatie terechtgekomen waardoor 
zij tijdelijk niet voor een reguliere verzekering in aanmer-
king komen. Zij hebben weliswaar een hoger risicopro-
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fiel, maar betalen dan ook een hogere premie. 
Bij speciale zaken, “we noemden dat vroeger afdeling 
fraude”,  werken vier specialisten. Een flink team mede-
werkers houdt zich bezig met letselschade, waaronder 
een eigen buitendienst. “Op onze letselafhandeling sco-
ren we al jaren boven-gemiddeld, zo blijkt onder meer 
uit de PIV-audits”, merkt Van Duijse niet zonder trots op. 
“Maatschappelijk is dat zeer relevant”, zegt hij. Die maat-
schappelijke relevantie loopt als een rode draad door 
het hele bedrijf. Een ander voorbeeld: “We hebben een 
eigen afdeling verhaal, van zes medewerkers. Het Waar-
borgfonds wordt goed bezien gevuld door iedere auto-
mobilist; we moeten die bijdrage van elke automobilist 
niet hoger laten zijn dan strikt noodzakelijk. We zien het 
dan ook als onze maatschappelijke taak om door onver-
zekerden gereden schades, zo veel als mogelijk is terug 
te vorderen bij degenen die onverzekerd waren”, zegt de 
Manager Claims. 

Oplossingsgericht
Zoals gezegd is de maatschappelijke relevantie de rode 
draad binnen het gehele bedrijf. “Wij behandelen scha-

den binnen de Vereende vanuit de filosofie dat wij men-
sen echt willen helpen. Daarbij willen wij niet lijstjes af-
vinken en daarna op grond en volgens de letter van de 
voorwaarden een uitkering doen. Wij doen bij schaden 
ons uiterste best om klanten te helpen om toekomstige 
schaden te voorkomen, waar mogelijk de schade zo re-
gelen dat bijvoorbeeld de zakelijke relatie van onze ver-
zekerden met hun klant zo goed mogelijk blijft en den-
ken mee over alternatieve vormen van genoegdoening. 
Bij een schade is natuurlijk veel meer belangrijk dan het 
geldelijke aspect. Onze medewerkers proberen dan ook 
voortdurend met de klant of schadelijdende partij mee 
te denken en zich te verplaatsen in diens situatie. Wij wil-
len maatwerk bieden, ook bij schadebehandeling.” Lodie 
van Duijse tot slot: “Het op deze manier kijken naar scha-
debehandeling past dan ook goed bij onze missie waarin 
het bieden van oplossingen een prominente plaats in-
neemt. Wij besteden heel veel tijd en energie aan de 
ontwikkeling van onze schademedewerkers. Wij willen 
binnen de verschillende niches de rol van kenniscentrum 
vervullen en die rol vraagt om een meer dan gemiddelde 
expertise bij de medewerkers.” <
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In memoriam Jan van Cappellen

Een man met een verhaal 
én met een eigen woordenboek

Donderdag 13 oktober is de schadebranche een zeer markant man ontvallen. Jan van Cappel-
len werd 84 jaar. Schade-expert, met name in Brand en Transport. Welbespraakt Bourgondiër. 
Een man met een verhaal, met een eigen woordenboek en dè ambassadeur in de schadebran-
che voor de Rotterdamse toprestaurants. De crematie van Jan heeft op diens verzoek in be-
sloten kring op dinsdag 18 oktober in zijn woonplaats Rotterdam plaatsgevonden. Ondanks 
zijn afgenomen en afnemende gezondheid, kwam zijn overlijden toch onverwacht. Hij over-
leed plotseling, thuis, waar hij zijn 87-jarige echtgenote Bertie van Cappellen-Öhlschläger 
achterlaat.

Jan werd op 14 september 1932 geboren in Bolnes, dijkdorpje onder 
de rook van Rotterdam. Een klein dorp, met grote bedrijvigheid in 
de scheepsbouw. Toch zou hij niet direct terechtkomen in een tech-
nisch vak. Nadat hij de middelbare school had afgerond, de HBS-A, 
kon hij meteen aan de slag bij de Nationale Levensverzekering Bank 
aan de Schiekade in Rotterdam, voorloper van NN. Na aldus enige 
jaren ervaring te hebben opgedaan in de verzekeringsbranche, was 
het zijn pianolerares die hem in contact bracht met het kleine ex-
pertisebureau De Koops Eendebak. Voor hem was de overstap van 
het levenvak naar het schadevak geen bijzondere, het ging in beide 
gevallen uiteindelijk om mensen, en dat was waarin hij onovertrof-
fen was, het omgaan met mensen. Als geen ander wist hij mensen te 
boeien en te binden, op zijn geheel eigen wijze, met een zeer bloem-
rijk taalgebruik. Hij verhief de metafoor tot kunst. Geen afgesleten 
beeldspraken werden het, al werden sommige door hun eigenheid 
tot ‘standaards’, maar nieuwe situaties werden door hem moeiteloos 
met wat dichterlijke pennenstreken samengevat. Dit had ook een 
functie, complexe zaken werden begrijpelijker, spanningen tussen 
partijen losten op, langdurige relaties werden erop gebouwd. En dat 
– om niet te vergeten – in combinatie met een goed glas wit of rood. 

Tekenend was dat hij op 65-jarige leeftijd bij zijn afscheid door de ver-
zamelde branchegenoten een woordenboek als cadeau kreeg. Niet 
zomaar een woordenboek, maar een Van Cappelliaans woorden-
boek, waarin zijn uitspraken verzameld en verklaard zijn. Verklaard, 
want hoe zou je anders kunnen weten dat met ‘laaghangende bewol-
king’ bedoeld wordt ‘een persoon met nogal lang vallend pony-haar’. 
Bij zijn pensioneringsreceptie in het WTC in Rotterdam waren het 
niet alleen de branchegenoten die hem eerden, maar deed ook de 
Rotterdamse horeca van zich spreken. De crème de la crème van de 
restaurants uit de Maasstad boden Jan c.s. de culinaire hapjes aan. 
Het waren nu eens niet de co-assurantieverzekeraars die het aanbod 
op de beursvloer verzorgden, maar o.a. La Vilette, Parkheuvel, In Den 
Rustwat, Old Dutch, De Engel en De Harmonie. Als dank dat hij hen 

vele jaren had gefrequenteerd met medewerkers, verzekeraars, ma-
kelaars en experts van andere bureaus. Het ging Jan daarbij niet zo-
zeer om het binnenhalen en binnenhouden van klanten. Hij genoot 
van zijn werk en vond dat het na gedaan werk tijd was voor ontspan-
nen reflectie met en waardering voor elkaar. Om met z’n allen te ge-
nieten van het werk én het leven, het een niet los van het ander en 
vice versa. 

Jan werd partner bij De Koops Eendebak. Onder zijn bezieling en met 
zijn zo eigen aanpak groeide het bedrijf later van een handvol mede-
werkers en onder de nieuwe naam Van Cappellen en Partners naar 
op z’n top 26 experts en ondersteuners, die kantoor hielden aan de 
Coolsingel, boven de bij alle Rotterdammers bekende vestiging van 
ramsjboekhandel De Slegte. Ook nog enkele jaren had Van Cappel-
len en Partners een nevenvestiging in Zwolle. In Rotterdam verhuisde 
Van Cappellen en Partners eind 1987 naar het Beurs-WTC-gebouw, 
een stukje verder aan de Coolsingel, toen het kloppend hart van de 
Rotterdamse co-assurantiewereld. 

Ook het grote publiek leerde hem kennen, bijvoorbeeld toen hij als 
contra-expert optrad bij de door terreurgroep RaRa gepleegde aan-
slagen op MAKRO-vestigingen, zoals die in Duivendrecht en Nuth, 
waarop A. Kiewit Experts de verzekeraars vertegenwoordigde. (Con-
tra)expertise in brand en transport, vooral voor de grote zakelijk 
schaden, en soms een particuliere schade, was zijn werkveld, dat hij 
na vele jaren ondernemerschap enkele jaren in loondienstverband 
voortzette bij CED, waaraan hij zijn onderneming had verkocht, en 
dat hij in de laatste jaren voor zijn pensioen in een commerciële 
functie bij uitgerekend zijn grote concurrent Thomas Howell Kiewit 
(rechtsvoorganger van Crawford & Company) uitoefende. Je kunt 
zeggen dat hij tot genoegen van THK, van de branche en ongetwijfeld 
ook van de Rotterdamse topchèfs de oude Van Cappelliaanse stijl 
had terugbracht in de branche. 
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Masterclass: 

Meer doen met regres 
in transport

EMN heeft in september op de Erasmus Universiteit Rotterdam een geslaag-
de bijeenkomst gehouden, waarin voor de genodigde relaties werd inge-
gaan op regres in transport. Conclusie van de sprekers en de deelnemers 
aan de geboden masterclass was dat er te weinig gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden tot regres.

Nadat ing. Roel Govaert re, operationeel directeur van 
EMN, de aanwezigen welkom had geheten en was inge-
gaan op de nieuwe positionering van EMN vanaf 1 no-
vember, was in deze masterclass  ‘Regres in Transport: 
Maak een vuist’ het woord aan de dames van Into Trans-
port, een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van 
verzekeren van transport en goederenstromen. 

Lianne van Steen en mr. Brigitte Binck behandelden en-
kele casussen en concludeerden daaruit dat het essenti-
eel is de regiemomenten goed voor ogen te houden. Ter 
sprake kwam onder meer de tijdsdruk die er bij zeetrans-
porten is om bij schade binnen drie dagen actie te heb-
ben genomen jegens de tegenpartij.

The Hague–Visby Rules
De HVR (The Hague–Visby Rules) is de rode draad die je 
bij vervoerdersaansprakelijkheid onder ogen moet hou-

den. Zo worden er hoofdverplichtingen in omschreven 
die er op de vervoerder rusten ten aanzien van de te ple-
gen zorg (hoofdverplichtingen zijn: zorg voor zeewaardig-
heid schip, voor geschikte bemanning, geschiktheid van 
het schip voor het gebruiksdoel transport, voor de lading) 
en bestaan er de nodige excepties (zoals navigatiefouten, 
brand, handelingen dan wel nalatingen van verzender/
lading eigenaar, gebrekkige verpakking, eigen gebrek, 
aard van de zaak, ‘act of god’, ‘act of war’, ‘gevaren van 
de zee’). Er zijn verschillende posities mogelijk. Indien 
de hoofdverplichting is geschonden, zal de vervoerder 
aansprakelijk gehouden kunnen worden, hetgeen aan 
verzender/de lading-eigenaar (kortweg genoemd de ‘la-
ding’) is om te bewijzen. Een andere positie: er kan een 
hoofdverplichting geschonden zijn door de vervoerder, 
maar tegelijkertijd sprake zijn van een exceptie. De ‘la-
ding’ zal in deze situatie dienen te bewijzen dat er sprake 
is van aansprakelijkheid. 
Stel dat bij een schade de hoofdverplichting niet ge-
schonden is, en er sprake is van een exceptie, dan zal de 
vervoerder dienen te bewijzen. 

Praktijkgevallen
Er werden verschillende praktijkgevallen behandeld, zo-
als:

•	 een	fosforvervoer	van	Marokko	naar	Mexico	dat	in	een	 
 door de kapitein gekozen,  snellere maar risicovoller,  
 route over de Silver Bank aldaar strandt.
•	 een	vervoer	door	twee	schepen	van	hout	van	Zweden	 
 naar de VS (transport op deze wijze is al tien jaar zowat 
 zonder schade geweest; ditmaal zijn diverse pakket- 
 ten hout/planken beschadigd).
•	 vijf	 verschepingen	 van	 pootaardappelen	 van	 Rotter- 
 dam naar Bangladesh; drie verzendingen komen  
 beschadigd aan (rotting); twee verzendingen komen  
 gezond aan. 

Bij de laatstgenoemde casus ontstaat de nodige hilari-
teit; verschillende aanwezigen in de zaal blijken ervaring 
te hebben met de stank van een lading rottende aardap-
pelen. 

V.l.n.r. Roel Govaert, Lianne van Steen, Brigitte Binck, Niels Huiskamp en commercieel manager EMN Expertise Thé 
van Steen.
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Regiemomenten
Aan het eind van hun inleiding, werden de regiemomen-
ten samengevat. Die momenten zijn: 
1.  als afspraken worden gemaakt.
2.  als de goederen feitelijk aan de vervoerder worden 
 overgedragen.
3.  als de goederen aankomen.

Handvatten bij schadebehandeling/regres
Ook de handvatten in geval van schadebehandeling en 
regres werden op een rij gezet:
•	 verzamel	zo	snel	mogelijk	alle	vervoersdocumenten
•	 stel	vast	wie	mag	vorderen,	wie	heeft	claimrecht?
•	 spreek	de	juiste	partij(en)	aan
•	 onderzoek	de	rangorde	van	toepasselijk	recht
•	 is	hier	een	verdrag	van	toepassing?	Zo	ja	welk	verdrag?
•	 zorg	voor	een	volledig	dossier
•	 maak	een	tijdlijn,	agendeer	en	bewaak	meldings-	en	 
 verjaringstermijnen.

Ongelijkheid in kennis van de feiten
Advocaat mr. Niels Huiskamp (PortWise Law) ging in op 
de ‘bewijsarmoede in het transport’ en welke stappen 
je kunt ondernemen om beschikking te krijgen over ge-
gevens die de vervoerder onder zich heeft. Huiskamp 
schetste het probleem als volgt: bij vervoerdersaanspra-
kelijkheid is het van belang dat de oorzaak en het tijdstip 
van het schadetoebrengende feit worden vastgesteld. 
Pas dan weet je of de vervoerder aansprakelijk kan wor-
den gehouden en of hij zich met vrucht op overmacht 
of een exceptie zou kunnen beroepen. Voorts is de ver-
voerdersaansprakelijkheid vaak beperkt tot de periode 
van vervoer. Het stellen dat de lading er in goede staat 
‘in’ ging, maar in slechte staat ‘uit kwam’, is niet altijd vol-
doende. Die stellingen zullen tenminste bewezen moe-
ten worden. Maar voor wat betreft de omstandigheden 
tijdens de reis ben je voor wat betreft informatie aange-
wezen op de vervoerder. “De omstandigheden tijdens 
de reis zijn het primaat van de vervoerder. Het probleem 
is dus: ongelijkheid in kennis ten aanzien van de feiten. 
In zo’n situatie ziet de claimant zich voor het probleem 
staan: wat te doen met een schade waarvan onzeker is 
of de vervoerder aansprakelijk is. Hij kan een procedure 
starten en maar zien wat ervan komt of hij kan de zaak 
afschrijven. Minnelijk regelen op basis van onvolledige 
feiten, leidt evenmin tot een optimaal resultaat. Je weet 
immers niet goed waar je het over hebt. Naar mijn stellige 
overtuiging en praktijkervaring laten betrokkenen daar 
een hele hoop geld liggen”, aldus Huiskamp.

Artikel 843a alsook bewijsbeslag
Hoe dan wel aan de benodigde informatie te komen? 
Huiskamp ging hierbij onder meer in op de mogelijkhe-

den die het door artikel 843a Rechtsvordering gegeven 
“inzagerecht” biedt, alsmede de mogelijkheid om ‘be-
wijsbeslag’ te leggen. Indien een artikel 843a vordering 
slaagt, is de gevraagde informatie in te zien, bij een be-
wijsbeslag is het (nog) niet in te zien, maar worden de 
gegevens ‘veiliggesteld’.

“Omdat bewijsbeslag nog geen wettelijke grondslag kent, 
zijn sommige rechtbanken kritisch bij het beoordelen van 
zulke verzoeken. Daarom is het raadzaam om na te gaan 
of ‘forumshoppen’ tot de mogelijkheden behoort. De 
Rechtbank Amsterdam lijkt tot op heden het meest ruim-
hartig te zijn bij het honoreren van dergelijke verzoeken”, 
aldus Huiskamp. 

Hij vindt het opmerkelijk dat er nog zo weinig van de 
besproken mogelijkheden wordt gebruikgemaakt. Hij 
haalde de in vervoersrecht toonaangevende Kluwer-
publicatie ‘Schip & Schade’ aan. Terwijl er over de 843a 
Rv procedure  ongeveer 140 uitspraken per jaar worden 
gepubliceerd, komt er over de afgelopen 10 jaar bezien 
minder dan één per jaar in Schip & Schade terecht, ter-
wijl juist in het vervoersrecht een sterke ongelijkheid in 
kennis en informatie tijdens het vervoer bestaat tussen 
vervoerder en ladingbelanghebbende(n).
Het inzagerecht geeft een uitstekend handvat om de ei-
gen juridische positie te bepalen, zodat een betere afwe-
ging is te maken of regres de moeite en de kosten waard 
is. 

“Effecten van het afzien van regres zijn in ieder geval 
merkbaar, in die zin dat vervoerders daarop anticiperen. 
Vervoerders zijn nog maar zelden bereid om vrijwillig ge-
gevens te verstrekken waaruit de oorzaak van de schade 
blijkt”, aldus Huiskamp. Aan de hand van enkele praktijk-
voorbeelden illustreert Huiskamp dat het daarbij niet 
hoeft te blijven. <

Niels Huiskamp
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Tijdens OSB Platform Reconditionering onder meer aandacht voor:

ToEwijzingsREgEls, niEuwE 
oplEiDingsopzET, facTuRaTiE-
pRocEs En DRaaiboEk bRanD

OSB, de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven, 
heeft binnen de organisatie verschillende specialismen. Eén daarvan is re-
conditionering. Op 6 oktober vond in De Leilinden in Soest een bijeenkomst 
plaats van het Platform Reconditionering, waarbij ook reconditionerings-
bedrijven welkom waren die geen OSB-lid zijn.

Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering ac-
tief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Plat-
form Reconditionering is voor bedrijven die aan herstel 
na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor 
de doorstart van het platform is de wens vanuit initia-
tiefnemers om de branche verder te professionaliseren, 
waarbij het de bedoeling is dat de bedrijven die actief zijn 
in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten 
treden. Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid 
zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ verga-
dering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-le-
den van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd 
dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen 
van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het 
maken van keuzes. Het Platformbestuur bestaat uit Mar-
lies van der Meulen (Polygon Nederland), Willem Brouwer 
(Nivo Noord) en Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten). 

Toewijzingsregels
Nadat Ilse Mariën van OSB de bijeenkomst had geopend, 
was het woord aan drie gastsprekers die elk een presen-
tatie van circa dertig minuten hielden. Geerlof van Loo 
(beleidsmedewerker Stichting Salvage) ging in op de 
nieuwe toewijzingsregels. Het aantal KPI’s (Kwaliteit Pres-
tatie Indicator) waarop de rating plaatsvindt is uitgebreid 
naar acht. Daarvan zien er zeven op de kwaliteit en een 
op de prijs.

De kwaliteit-indicatoren zijn:
l Kwaliteitscriteria
l Opkomsttijd
l Klantcontact
l Uitvoering
l Facturatie
l Klachten
l Gebruik standaardactiviteiten 

Sinds half september 2016 wordt landelijk gewerkt met 
de indicatoren klantcontact, uitvoering en gebruik stan-
daardactiviteiten. Binnenkort zullen hieraan (eerst in een 
pilot) opkomsttijd en klachten toegevoegd worden.
In het nieuwe systeem zal sprake zijn van versimpeling 
van de eisen vooraf en zal er meer nadruk liggen op me-
ting van de kwaliteit achteraf.

Bij de toewijzing van de objecten wordt rekening ge-
houden met:
l ‘Soort object’ in relatie tot ‘kwalificatie van het 
 reconditioneringsbedrijf’
l Reisafstand 
l KPI totaal (KPI kwaliteit & KPI prijs)
l De ranking in Goed – Beter – Best 
l Transparantie – Delen uitgangspunten – Delen 
 resultaten – Overleg
Als nieuwtje gaf Van Loo ook nog aan dat Stichting Sal-



www.schade-magazine.nl                      27

R E CO N D i T i O N E R i N g

vage binnenkort een eigen mobiele unit beschikbaar zal 
hebben, die ingezet zal gaan worden bij calamiteiten 
waarvan in te schatten is dat de aanwezigheid van de 
Stichting Salvage daar gedurende enkele dagen gewenst 
zal zijn. Een vraag uit de zaal was of hij niet verwacht dat 
de rol van de Stichting Salvage in de komende jaren zal 
afnemen gezien de algemene trend dat opdrachtgevers 
de neiging hebben om schakels in de keten waar moge-
lijk ‘over te slaan’. Van Loo: “Nee, die angst heb ik niet, 
onze rol zal eerder groter worden. Partijen – verzeke-
raars – worden steeds groter, daarmee anoniemer ook, 
daarom wordt er juist meer belang aan gehecht om met 
Stichting Salvage een herkenbaar aanspreekpunt te heb-
ben bij schade. Daarin past ook genoemde unit die bij 
calamiteiten ingezet kan worden. Dat is niet alleen goed 
voor de herkenbaarheid, maar voor de coördinatoren is 
zo’n eigen unit ook goed werken.” En daarnaast blijken 
branden groter te worden doordat belendende panden 
vaker worden getroffen.

Van Loo ging ook nog in op de door de Stichting Salvage 
ontwikkelde app waarmee bepaalde specialisten binnen 
de reconditionering voor de coördinator in kaart worden 
gebracht en te contacten zijn. 

Geerlof roept op tot een open dialoog met de reconditio-
neerders. Ideeën met betrekking tot KPI’s kunnen via het 
Platform doorgegeven worden aan de Stichting Salvage.

Nieuwe opzet opleidingen
Bart van Weegberg, manager opleidingen & examens van 
SVS, ging in op de nieuwe opzet van de opleidingen in 
de schoonmaakbranche. Deze beschouwing over de toe-
komst startte hij door even stil te staan bij de SVS-locatie 
in Arnhem, die binnenkort na 20 jaar goed te hebben 
gefunctioneerd gesloten zal gaan worden. In deze oude 
fabriek konden SVS-cursisten binnen op realistische ma-
nier en met de juiste materialen en apparatuur getraind 
worden. “Eind van dit jaar gaat Arnhem dicht, we hebben 
er sinds de start in 1988 met de Opleiding Calamiteiten 
inmiddels 4445 cursussen op het gebied van calamiteiten 
gegeven”, aldus Van Weegberg, die een onderverdeling 
van de opleidingen gaf (zie grafiek).

Met ingang van januari 2017 ziet het nieuwe opleidings-
systeem er als volgt uit: er zal sprake zijn van een Ba-
sisopleiding Reiniging na Calamiteiten. Hierin is lesstof 
opgenomen over Salvage. Deze opleiding bestaat uit 10 
dagdelen, hetgeen neerkomt op een halvering van de 
studieduur ten opzichte van de oude Vakopleiding Reini-
ging na Calamiteiten. Na de basisopleiding kunnen aan-
vullende modules gevolgd gaan worden.

De examinering zal in handen zijn van het RAS-examen-
bureau. De eind- en toetstermen zijn gepubliceerd op  
https://www.ras.nl/rasexamenbureau/downloads/
De RAS stelt aan het opleidingsinstituut eisen aan de lo-
catie waar de opleiding plaatsheeft en aan het materiaal 
dat bij de opleiding gebruikt wordt, waarbij die eisen met 
name in relatie staan tot de examinering door het RAS. 

De inhoud van het praktijk-onderdeel is:
l Inpakken, verhuizen, beladen en transport 
l Inboedelreiniging 
l Uitvoeren Schadestop 
l Schrobben + waterzuigen 
l Sproeiextractie 
l  Drogen
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De inhoud van het theorie-onderdeel is:
l Afwerkmaterialen
l Reinigingsmiddelen
l Machines/apparatuur 
l Veiligheid/Milieu/PBM’s 
l Activiteiten/Werkzaamheden 
l Communicatie 
l Administratie en ”Speelveld”

Er zullen verschillende los van elkaar staande vervolgmo-
dules komen. Daarvan is er pas één bekend te weten de 
module ‘Hoogwerker (IPAF)’. “Aan losse modules zal de 
branche moeten gaan wennen. Ik hoop dat er in de loop 
van de herfst duidelijk zal worden welke vervolgmodules 
er nog meer zullen komen”, aldus Bart van Weegberg, die 
voorts inging op de e-learning-mogelijkheden die SVS zal 
gaan bieden onder de naam SVS TrEx, waarbij dat staat 
voor Training for Excellence. Online zal de kennis van 
de medewerker getoetst kunnen gaan worden, waarbij 
de kennistoetsing zo goed mogelijk plaatsvindt door 
verschillende toetsmethoden te combineren. “We toet-
sen zodoende wat hij of zij weet. We zetten bovendien 
auditors in, op de werkplek, om te toetsen wat iemand 
kan. We nemen daarbij verschillende aspecten in ogen-
schouw, onder meer ergonomie en veiligheid. Vervolgens 
gaat onze rapportage naar het bedrijf. Dat kan leiden tot 
een interventie, bijvoorbeeld bijscholing. De interventie 
kan door het bedrijf zelf worden uitgevoerd of door een 
externe partij, dat staat niet voorgeschreven.” Van Weeg-
berg merkte op dat bestaande ‘medewerkersprofielen’ 
aan een update toezijn. RAS staat een branchebrede aan-
pak hiervan voor, maar daardoor duurt het lang voordat 
updates gerealiseerd worden. 

Na de inleiding van Van Weegberg kwam in de zaal dis-
cussie los, dat de afgelopen jaren mede uit hoofde van 
de Stichting Salvage de medewerkers een twee keer zo 
lange opleiding hebben moeten volgen, dan de mede-
werkers die nu nieuw de branche inkomen. Het gaat hier 

om het verschil tussen de oude, brede, vakopleiding en 
de nieuwe, veel smallere, basisopleiding, die echter met 
aanvullende modules op te plussen is. Geerlof van Loo  
geeft aan dat bekeken zal gaan worden hoe de Stichting 
Salvage hiermee om zal gaan.

Trauma-opvang en nazorg
Hierna was het woord aan Ronald Zuidema van Emer-
genz, een bedrijf dat gespecialiseerd is in trauma-opvang 
en nazorg. In de presentatie besprak Zuidema hoe mede-
werkers in de reconditioneringsbranche kunnen omgaan 
met gedupeerden, maar eveneens hoe het management 
van reconditioneringsbedrijven om kan gaan met getrau-
matiseerde medewerkers. In het laatste geval blijkt veelal 
dat na een schokkende gebeurtenis die een medewerker 
ervaart, bij de traumahulpverlening niet alleen de desbe-
treffende gebeurtenis veel los kan maken bij de mede-
werker, maar dat het vaak voorkomt dat ook gebeurte-
nissen uit het verleden hem of haar parten spelen (privé 
dan wel zakelijk). Uit de reacties in de zaal bleek dit bij de 
aanwezigen tot ‘herkenning’ te leiden. Zuidema gaf enke-
le interessante lijsten (do’s en don’ts) van wat wel en wat 
niet te doen in de relatie  van reconditioneerders naar 
gedupeerden en van leidinggevende naar medewerkers. 
Uit de discussie met de zaal naar aanleiding van deze 
presentatie bleek dat leidinggevenden professionele on-
dersteuning kunnen gebruiken bij het geven van nazorg 
met betrekking tot medewerkers die actief zijn geweest in 
rampsituaties (meer informatie op emergenz.nl). 

CAO
Het laatste onderdeel van de middag was aan de drie 
leden van het Platformbestuur Reconditionering die elk 
kort en bondig het nieuws meldden en die over de ver-
schillende onderwerpen aan de collega-leidinggevenden 
van reconditioneringsbedrijven in de zaal hier reactie en 
input voor vroegen. Marlies van der Meulen ging in op de 
cao-onderhandelingen die op 7 november zullen star-
ten met de bonden. Marlies ging kort in op het verschil 
in CAO voor reguliere schoonmaak versus specialistische 
reiniging (A-deel versus B-deel CAO). Centrale thema’s  in 
deze onderhandelingen zullen in ieder geval zijn: vereen-
voudiging, reiskosten en ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid. 

Draaiboek Brand
Willem Brouwer ging in op het vernieuwde draaiboek 
Brand. Dat is met name ingestoken door het Verbond van 
Verzekeraars en de experts. De reconditioneringsbranche 
had hier beter in gekend kunnen worden. Bij een ramp 
immers zal uiteindelijk het grootste deel van de activitei-
ten door reconditioneerders worden uitgevoerd. Begin 
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2017 zal vanuit het Platform Reconditionering (Willem 
Brouwer, Leo Mulder, Cor van den Berg) hierover in over-
leg gegaan worden met de Stichting Salvage. Leo Mulder  
(BELFOR) in de zaal aanwezig, wees op een praktisch pro-
bleem bij grote rampen, zoals bijvoorbeeld een vuurwer-
kramp Enschede. Stel dat je als bedrijf de opdracht krijgt 
bij een dergelijke ramp, waar haal je dan ineens 600 à 700 
man vandaan. In zijn geval weet hij zich ervan verzekerd bij 
collega BELFOR-bedrijven in andere landen 15% van de per 
land beschikbare reconditioneringsmedewerkers te kunnen 
‘opvragen’. Zo iets zou je binnen een land met je collega-
concurrenten eigenlijk ook vooraf kunnen afstemmen. 

Lobby
Door de bestuursleden werd ook ingegaan op de lobby 
richting marktpartijen. De focus van opdrachtgevers 
heeft met name gelegen op prijs en snelheid. De recon-
ditioneringsbranche wil echter dat het om meer gaat dan 
dat. De bedrijven in de branche willen een volwaardig 
businesspartner zijn. Er is een Code Verantwoordelijk 
Marktgedrag opgesteld. Het is van belang dat de juiste 
medewerkers bij verzekeraars – de medewerkers die de 
opdrachten verstrekken dus – en bij expertisebedrijven 
daarvan op de hoogte zijn. Verzekeraars hebben hier po-
sitief op gereageerd, ook bij expertisebedrijven zal een 
en ander nu door het Platform goed over het voetlicht 
gebracht moeten gaan worden. Het zou zo moeten zijn 
dat vergelijken van reconditioneringsbedrijven in het ka-
der van een te verstrekken opdracht gebeurt aan de hand 
van een bestek. 

Facturatieproces
Rob Meershoek sneed het facturatieproces aan. Het komt 
nu voor dat een reconditioneringsbedrijf na een brand 
hard aan de slag is gegaan, maar dat na een dag of drie 
blijkt dat er (bijvoorbeeld omdat er sprake is van brand-
stichting) geen dekking is of (omdat er een hoog eigen 
risico is) geen volledige dekking is. Of een akte van cessie 
wordt niet goed verwerkt. Vervolgens begint dan de strijd 
waar de nota voor die drie dagen werk neergelegd kan 
worden. “Wij gaan extra snel aan de slag na een brand 
om voor de verzekeraars de schade te beperken, dan zou 
het toch niet zo mogen zijn dat het risico bij ons ligt dat er 
mogelijk geen of geen volledige dekking is. In de onder-
handeling krijg je dan gezien de bestaande relatie met de 
opdrachtgever vaak wel een deel vergoed. Maar het zou 
toch beter zijn de zekerheden rond betaling vooraf te re-
gelen. Het komt ook voor dat je drie à vier maanden moet 
wachten voordat je een factuur in mag dienen. Er kan wat 
dat betreft een conflict zitten tussen enerzijds onze beta-
lingsprocessen en anderzijds de -processen waar experts 
mee te maken hebben.”

Suggesties voor acties
Tot slot leverde een ‘rondvraag’ onder de aanwezigen 
nog een aantal suggesties op voor te nemen acties. 
Zo zouden de reconditioneringsbedrijven richting op-
leidingsinstituten gezamenlijk een vuist kunnen maken 
ten aanzien van de in te vullen opleidingsbehoeften. Wat 
moet er beschikbaar komen? Waar hebben reconditio-
neerders behoefte aan?

Er kunnen problemen zijn met individuele medewerkers 
van verzekeraars of experts. Zulke problemen zijn niet al-
tijd gemakkelijk te bespreken met de bedrijven die je op-
drachtgever zijn. Wellicht zou voor dit soort gevallen het 
bestaan van een ‘integriteitsmeldpunt’ uitkomst kunnen 
bieden. Er kan ook sprake zijn van conflictsituaties met 
experts. Gesteld wordt bijvoorbeeld dat een reconditio-
neringsmedewerker tijdens zijn werkzaamheden schade 
heeft veroorzaakt aan een object. De bewijslast ligt moei-
lijk, vaak ga je omwille van de relatie dan ‘mee’ met de 
expert die meent dat jouw medewerker de schade heeft 
veroorzaakt. Wellicht dat het instellen van een ‘onafhan-
kelijke klachtencommissie’ hiertoe nuttig kan zijn. Opge-
merkt werd dat dergelijke instituties passen in het wer-
ken met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Tijdens 
overleg met verzekeraars, Verbond van Verzekeraars en 
NIVRE inzake deze Code zal gepolst worden hoe partijen 
hier in zitten. Het idee van een integriteitsmeldpunt en 
van een klachtencommissie wordt voor nu dan ook even 
geparkeerd. 

Het zou ook nuttig kunnen zijn ontwikkelingen in de 
markt en data te registreren in een ‘kenniscentrum’.

Ook het informele aspect van bijeenkomsten als deze 
Platform-bijeenkomst dient gewaarborgd te worden. Het 
betekende een passend slotakkoord van de bijeenkomst, 
die afgesloten werd met een drankje en een bittergarni-
tuur. <

R E CO N D i T i O N E R i N g
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Bij het ter perse gaan van dit nummer is de ‘Willis Re Summary of Natural Cat Events June – September 2016’ verschenen, 
waarin een overzicht gegeven wordt van de ernstigste natuurrampen in genoemde periode. Lag in het vorige overzicht het 
accent op het midden en noorden van het Amerikaanse continent (zie onze special Cijfers & Trends), in het nu uitgebrachte 
overzicht staan ook verschillende Europese catastrofale schades, waaronder de stormschade van eind juni in ons land met (tot 
op heden) een verzekerde schade van 500 miljoen euro.

Europa op de
natuurrampen kaart

“Hagestenen werden gemeten tot een diameter van 9 cm. 
Deze hagelstenen horen tot de grootste die in Nederland 
de afgelopen 25 jaar zijn geobserveerd. Er was sprake van 
een zware ‘convectie’ storm die veroorzaakt werd door 
het lage druk systeem Neele, dat onder invloed stond van 
het systeem Lea dat boven het noordwesten van het VK 
lag. Grote economische verliezen door onverzekerde ge-
wassen. Ernstige schade aan eigendommen, aan motor-
rijtuigen en aan kassen”, wordt de schade in Nederland in 
de periode 22 – 24 juni samengevat door Willis Re. Gerap-

porteerd wordt een economische schade van een miljard 
euro (bron herverzekeraar Münchener Rück) en zoals ge-
zegd een verzekerde schade van 500 miljoen euro (bron 
Verbond van Verzekeraars). 
 
Storm Elvira en aardbeving italië
Zware regenval tijdens de Europese windstorm Elvira (die 
met name in de eerste week van juni plaatsvond)  leidde 
tot aanzienlijke overstromingen in vooral Duitsland en 
Frankrijk en veroorzaakte een verzekerde schade van 2,25 
miljard euro. Op 24 augustus werd Italië getroffen door 
een aardbeving (kracht 6,0), die aan bijna 300 mensen 
het leven kostte en tot een economische schade heeft 
geleid van 10 miljard euro. De meeste slachtoffers vielen 
in de kleine plaatsen Amatrice (Rieti), Accumoli (Rieti) en 
Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). De verzekerde schade 
is echter laag te noemen, volgens een eerste schatting 
van het Zwitserse onderzoeksbureau PERILS 34 miljoen 
euro. Volgens PERILS is de penetratie van aardbevings-
verzekering in dit afgelegen en niet geïndustrialiseerde 
gebied laag, waardoor de verzekerde schade relatief laag 
is.  De schatting die Willis maakt, ligt iets hoger, namelijk 
rond de 40 miljoen euro. 

Wind, hagel en water in Amerika
In de VS kostte zware regenval eind juni in de staat West 
Virginia het leven aan twintig mensen en veroorzaakte 
110 miljoen euro verzekerde schade. In de laatste week 
van juli trof een zware hagelstorm negen verschillende 
staten en veroorzaakte een verzekerde schade van 630 
miljoen euro (dat benadrukt nogmaals dat de verzekerde 
schade van 500 miljoen euro in het geografisch veel klei-
nere gebied ‘deel van Limburg, Noord-Brabant en Gelder-
land’ erg hoog is uitgevallen). Op de een na laatste dag 
van juli zorgden onweersbuien in de staten Maryland en 
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New Jersey voor zware regenval en overstroming en leid-
den tot 100 miljoen euro schade. In augustus opnieuw 
overstromingen in de VS, in Louisiana, die tot de hoogste 
natuurschade in de gerapporteerde periode in de VS aan-
leiding gaf: een miljard euro.  Eind augustus, begin sep-
tember kwam orkaan Hermione aan land in Florida (de 
laatste orkaan die daar aan land ging dateerde uit 2005). 
Eerste schattingen spreken van een verzekerde schade 
van 360 miljoen euro. 

Belangrijkste natuurrampen in periode juni – september 2016 (bron kaart: 
Willis Spatial Key applicatie)

Radarbeeld van de KNMI op 23 juni 2016

In Latijns Amerika had de orkaan Earl een maand eerder 
aanzienlijke schade veroorzaakt, met een verzekerde 
schade die ligt tussen de 45 en 135 miljoen euro. 

Azië
China had in juni te kampen met ernstige overstromin-
gen. Door de lage verzekeringsgraad was de verzekerde 
schade niet significant. Dat was de maand erna eveneens 
zo, toen China en Taiwan getroffen werden door tyfoon 
Nepartak. In september was er opnieuw sprake van een 
tyfoon in China en Taiwan, waarbij de eerste schattingen 
uiteenlopen van 585 miljoen euro tot een miljard euro. <
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Eerste informatiebox 
van de Bureaus B.V.

De Bureaus is een multidisciplinaire organisatie bestaande uit 
vijf businessunits, waarbinnen verschillende diensten ten be-
hoeve van de personenschadebranche worden aangeboden. 
De verschillende onderdelen waren afzonderlijke juridische 
entiteiten, maar vallen per begin september alle onder één 
juridische entiteit, te weten ‘de Bureaus B.V.’

Het bedrijf heeft een informatiebox samengesteld. De box bevat vakin-
houdelijke achtergrondinformatie over de – meer traditionele – medi-
sche, arbeidsdeskundige en rekenkundige diensten die de onderdelen 
kunnen verstrekken, alsmede informatie over nieuwere vormen van 
dienstverlening zoals herstelcoaching, mediation en de carrouselintake. 
Deze laatste dienst is een intakegesprek op één dag van het slachtoffer 
met achtereenvolgens een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige 
en een herstelcoach. 

Deze week ontving Maar-
ten Tromp, directeur van 
Maarten Tromp Advocaten 
te Rotterdam, de eerste 
box uit handen van Fran-
cie Peters, directeur van 
de Bureaus B.V. Tromps 
kantoor maakt sinds kort 
gebruik van de diensten 
van een van de units, het 
Medisch Bureau. 

NN draagt portefeuille 
Ierse herverzeraar over

Maarten Tromp samen met zijn kantoorgenoten bij de ontvangst van de eerste informatiebox

De NN Group heeft bekendgemaakt dat de portefeuille van 
het herverzekeringsbedrijf in Ierland, NN RE (Ireland) Ltd., 
overgedragen wordt aan een Canadese herverzekeraar.

NN Group is volledig eigenaar van 
NN Re (Ireland) Ltd. Een overeen-
komst is ondertekend voor het 
overdragen van de portefeuille 
aan Canada Life International Re 
Limited. Dit past in de continue 
strategische beoordeling van de 
portefeuille van de NN Group. Deze transactie zal geen invloed heb-
ben op de herverzekeringsactiviteiten van de NN Group in Nederland.

Naar aanleiding van de overeengekomen overdracht door NN Re 
(Ireland) Ltd. verwacht de herverzekeraar zijn vergunning te kunnen 
laten doorhalen en ongeveer 65 miljoen euro aan kapitaal vrij te kun-
nen maken voor de groep in het vierde kwartaal van het lopende jaar. 
De portefeuille-overdracht en het vrijvallen van kapitaal zullen per 
saldo naar verwachting resulteren in een verlies van 55 miljoen euro 
voor belasting (25 miljoen euro na belasting).

Enkele dagen na de bekendmaking van deze overdracht, kwam NN 
in eigen land met een ‘vijandig’ bod op concurrent Delta Lloyd, dat 
inmiddels de schermutselingen inzette met afwijzing van dit bod (zie 
verder onze website, 5-10). 

Mercury nieuwe kredietverzekeraar

Ons land heeft er een verzekeraar bij op het gebied van kredietver-
zekeringen, Mercury. Het bedrijf is gevestigd in het Groot Handels-
gebouw in Rotterdam en opgericht door Richard Ariëns. Het is een 
volmachtbedrijf (Lloyd’s of London volmacht). 

De nieuwe verzekeraar is gestart met een personele bezetting van 
zes medewerkers (vijf underwriters, één financiële man). Onderschei-
dend aan het product van Mercury is dat het polissen biedt, waarvan 
de aangegane dekking niet opzegbaar is. Bij acceptatie wordt niet al-
leen gefocust op het debiteurenrisico, maar wordt ook substantieel 
gekeken naar hoe de klant met het betalingsrisico omgaat. Onder 
de kapitaalverschaffers van de nieuwe kredietverzekeraar oud-Delta 
Lloyd topman Niek Hoek, oud NCM-voorzitter Gerard van der Stelt, 
VGZ-voorzitter Tom Kliphuis, headhunter Hans Langeveld en Marcel 
van der Schaaff van de Brown Paper Company (zie verder onze web-
site, 21-9).
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Uitgever failliet, 
vakblad VVP 
draait door

De uitgever van verzekeringsvakblad 
VVP, Nijgh Periodieken, is maandag 17 
oktober jl. failliet verklaard. De redac-
tie van de VVP werkt door, lopende de 
verkenningen van de curator mr. R. Slot-
boom naar de mogelijkheden van een 
doorstart. Het insolventienummer van 
deze zaak is F.10/16/523. 

Er werkten bij het nu failliete bedrijf ongeveer 
35 medewerkers. Deze in Schiedam geves-
tigde uitgever is gespecialiseerd in vakbladen 
en -boeken, waaronder het bekende verzeke-
ringsvakblad VVP en het adresboek VVP Vade-
mecum. Een in de communicatiewereld veel 
gebruikte uitgave is het Handboek Nederland-
se Pers. 

Wij spraken VVP-
h o o f d r e d a c t e u r 
drs. Willem Vrees-
wijk (foto). “Ik heb 
positieve verwach-
tingen dat we bin-
nenkort met goede 
berichten kunnen 

komen over onze toekomst. Wat de VVP be-
treft: na wat mindere jaren te hebben gehad, 
draaien we in 2016 boven begroting. Niet al-
leen het blad maar bijvoorbeeld ook de bijeen-
komsten, daar hebben we steeds volle zalen. 
Online zullen we nog wat stappen moeten 
gaan zetten”, aldus Vreeswijk die inmiddels al 
een kwart eeuw aan de redactie verbonden is 
en er ooit in dienst kwam toen Roel Veldwijk er 
hoofdredacteur was. De Neerlandicus Vrees-
wijk is overigens ook eigenaar van New Finan-
cial Forum, een activiteit die los staat van Nijgh 
Periodieken.

Naast de VVP zijn andere bekende vakbladen 
en –uitgaven onder meer Banking Review, 
Dutch Water Sector en Houtwereld. 

Expertisediensten EOC 
gaan verhuizen

“Kortere lijnen, besparing van kosten 
en vooral alle kennis en services voor 
de leden onder één dak. Dat zijn de 
voordelen die wij zien met het verhui-
zen van de expertise-activiteiten naar 
Zwijndrecht”, aldus EOC-directeur 
Ton van Dongen. “Door ook onze ex-
pertiseactiviteiten onder te brengen 
in Zwijndrecht, is het voor onze leden 
en verzekerden mogelijk om tijdens 
een bezoek aan ons kantoor alle dis-
ciplines te raadplegen. Er ontstaat 
een kenniscentrum. We zijn daarmee 
uniek in de binnenvaartverzekerings-
markt.”

In het totaal zal het gaan om vijftien experts en circa vijf adminis-
tratieve ondersteuners, die voor de verschillende expertisedien-
sten van EOC werken - in de schademarkt bekend onder de namen 
Bosdijk BV, Van Pelt & Co BV en EOC expertise BV -  en die daarmee 
naast inspectie en schade-opname verschillende disciplines kun-
nen bieden zoals taxaties, sterkteberekeningen, stabiliteitsbereke-
ningen en het maken van scheepstekeningen.

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een verhuizing van het 
expertisebedrijf. Van Dongen: “De uitslag van het onderzoek was duidelijk: bijhuren van de begane 
grond (260 m2) in hetzelfde pand waar EOC al gevestigd is in Zwijndrecht, is de beste optie. De 
begane grond is goed zichtbaar vanaf de weg en er is aanloop van scheepseigenaren vanwege 
de vestiging van maritieme bedrijven in de omgeving. Op de begane grond worden Assumair, de 
afdeling Advies & Verkoop en de buitendienst beroepsvaart gevestigd. Op de huidige vierde ver-
dieping van het pand worden de schadeafdeling, expertise en preventie gevestigd.”

Scheepsverzekeraar EOC ontstond juli 2014 uit een fusie van de scheepsverzekeraars Oranje en 
efm. De nieuwe naam staat voor ‘efm Oranje Combinatie’. Meppel werd door de buitenwereld 
veelal gezien als hoofdkantoor en Zwijndrecht als nevenvestiging. Na de geplande verhuizing van 
de expertisediensten, zullen er in het totaal circa 35 medewerkers werkzaam zijn in en vanuit kan-
toor Zwijndrecht en 40 in kantoor Meppel, kortom in personele bezetting is er dan sprake van 
twee gelijkwaardige vestigingen. “Dat doet ook meer recht aan de regionale verdeling van de por-
tefeuilles”, zegt directeur Ton van Dongen. EOC verzekert zowel de beroepsmatige binnenvaart (in 
binnenvaarttransport, visserij, passagiers- en chartervaart) als de pleziervaart. Verzekerden in de 
beroepsvaart dienen lid te worden van deze onderlinge verzekeraar, die ruim 3.000 van deze leden 
telt, in het totaal goed voor 3.200 verzekerde schepen. In de pleziervaart is het geen verplichting 
lid te worden. EOC heeft circa 15.000 pleziervaartuigen en woonschepen verzekerd. Assumair is 
een assurantiekantoor waarvan EOC 100% eigenaar is en dat een breed pakket aan particuliere en 
bedrijfsmatige schade-, inkomens- en levensverzekeringen en financiële diensten biedt.

(portretfoto door Ruben Hamberg)
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D & O start Expertisegroep 
Schadebehandeling

Bureau D & O heeft een Expertisegroep Schadebehandeling in het leven 
geroepen. Begin oktober is de eerste bijeenkomst gehouden. De Experti-
segroep is bedoeld voor medewerkers van assurantiekantoren die zich blij-
vend willen onderscheiden in het vak van schadebehandelaar. 

De Expertisegroep Schadebehandeling wil een netwerk bieden aan schadebehande-
laars door heel Nederland. “Door gebruik te maken van elkaars kennis, ervaringen en 
zienswijzen wordt er gezamenlijk gezocht naar antwoorden op vragen en uitdagingen 
uit de dagelijkse schadebehandelingspraktijk”, aldus de organisatie.

Op donderdag 10 november 2016 vindt er weer een expertmeeting plaats in Hoevela-
ken. Het onderwerp van deze middag is ‘Procesbeschrijving schadebehandeling’. Deze 
bijeenkomst staat onder leiding van mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen direc-
teur Bureau D & O. Gezamenlijk worden tijdens deze expertmeeting chronologisch de 
stappen beschreven indien er een schade binnenkomt. Deze stappen worden vervol-
gens gekoppeld aan relevante documenten. De expertmeetings zijn alleen toegankelijk 
voor leden van de expertisegroep.

Kick-off van RABS 
De RABS (Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit) is be-
gonnen aan het nieuwe seizoen, waarbij de eerste bijeen-
komst in het kader stond van de jaarlijkse algemene le-
denvergadering. Dat gebeurde op de ‘thuisbasis’ van de 
RABS, het Rotterdam Marriott Hotel. Naast de algemene 
ledenvergadering werden ook drie nieuwe sponsoren 
welkom geheten. Met de drie sponsoren die de RABS al 
aan zich had verbonden, komt het totaal nu op zes. De 
nieuwe sponsoren zijn: APC Holland, HBS Expertises en 
Van Empel Inspecties en advisering (zie verder onze web-
site, 12-10).

uClaim biedt online 
expertisetools

uClaim is een joint venture van EMS Nederland en Leng-
keek, gevestigd in Rotterdam op het adres van Leng-
keek. Dit nieuwe bedrijf biedt volmachten en verzeke-
ringsmaatschappijen online tools voor de expertise van 
opstal-, inboedel-, avp- en reisschades. Het aanbod is 
modulair opgebouwd. uClaim biedt ook de mogelijk-
heid de schadebehandeling van de kleinere schades 
geheel over te nemen, waarbij dan eveneens wordt 
gebruikgemaakt van de ontwikkelde tools, alsook van 
de ‘Claimsengine’ van EMS Nederland. Achter dit laat-
ste bedrijf gaan bekende namen uit de schadewereld 
schuil, te weten Henk van Calcar en Carel Kuiper.

Gerrit Kuiper (van EMS Nederland) en Raymond Bothof 
(van Lengkeek) zijn verantwoordelijk voor het nieuwe 
bedrijf uClaim. Op de foto v.l.n.r. Kuiper, Bothof en Kim 
Thomasz, die de ondersteuning op zich neemt (meer in-
formatie op onze website, 21-9). 

Delta Lloyd verkoopt garageportefeuille 
aan Bovemij

Delta Lloyd Schade heeft een intentieverklaring getekend met Bovemij voor het 
overdragen van het risicodragerschap van de garageportefeuille aan Bovemij. De 
garageportefeuille bestaat uit specialistische verzekeringen voor garagebedrijven 
en agrarische mechanisatiebedrijven.

“Deze beslissing sluit aan bij de aangekondigde strategie van Delta Lloyd Schade om 
met iedere productlijn een acceptabel rendement te genereren en de dienstverlening 
aan onze klanten te blijven verbeteren. De distributie die via intermediairs verloopt, 
blijft gewaarborgd”, aldus de verkopende verzekeraar in een persbericht. De komende 
periode wordt de overdracht verder uitgewerkt. De voorgenomen ingangsdatum van de 
overdracht is 1 januari 2017. Dit is onder meer onder voorbehoud van advies van de On-
dernemingsraad van Delta Lloyd, afstemming met de vakbonden en instemming door 
toezichthouders van zowel Delta Lloyd als Bovemij.
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DIEMEX expertise is een onafhankelijk schade expertise bureau met een breed aanbod aan producten en diensten waaronder 

voertuig, opstal, inboedel en AVP schades. Onze voornaamste werkzaamheid betreft schadevaststelling en taxatie 

(VRT gecertificeerd) aan rollend materieel. DIEMEX expertise heeft een landelijke dekking. Iedere opdracht tot schade expertise, 

inspectie, onderzoek en taxatie kan de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd. 

Persoonlijke service, flexibiliteit, integriteit, gewaarborgde kwaliteit en transparantie zijn kernwaarden die bij 
ons hoog in het vaandel staan.
De constante ontwikkeling van automatisering  zorgt voor een korte en daardoor ook snelle communicatie en 
informatie stroom tussen de betrokken partijen.

DIEMEX expertise bestaat uit een selecte groep medewerkers en heeft een samenwerkingsverband met een 
groep ervaren freelance experts, waardoor wij een landelijke dekking kunnen waarborgen. De experts zijn in 
staat verschillende vormen van expertise uit te voeren, waaronder fysieke- en tele expertise. Tevens is DIEMEX 
expertise in staat contra-expertise, notacontrole, waardebepaling en bedrijfsschadevaststelling door stilstand 
en waardevermindering van voertuigen uit te voeren.

DIEMEX expertise werkt met schade experts die door hun jarenlange ervaring in het vakgebied een gedegen 
en kwalitatieve rapportage leveren.

Sinds 2002 is DIEMEX expertise voor schadevaststelling, taxatie en onderzoek dé partner voor verzekeraars, 
gevolmachtigden, wagenparkbeheerders en eigen risicodragers.

Diemex ExpErtisE

Waardoor u zwart op wit sterk staat.

Voor meer informatie kunt u onze vernieuwde website bezoeken: www.diemex.nl
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Turien-onderdeel Ansvar koopt 
Xclusief-portefeuille 

van Delta Lloyd

Van links naar rechts Peter van Geijtenbeek (Turien Holding), Harry van der Zwan (Delta 
Lloyd Schade) en Ko Bertelkamp (Ansvar) hebben hun handtekening gezet onder de 
overeenkomst voor de overname door Ansvar Verzekeringsmaatschappij NV van de 
Xclusief-portefeuille van Delta Lloyd Schadeverzekering NV.

Xclusief is een verzekeringspakket voor particuliere klanten in het hogere segment. 
Delta Lloyd heeft al eerder aangekondigd zich voor particuliere schadeverzekeringen 
vooral te richten op commodity producten. De verkoop van de Xclusief-portefeuille (ex-
clusief de boot-verzekeringen) sluit hier bij aan. Eind augustus tekenden partijen een 
intentieverklaring voor de overdracht van de portefeuille. Inmiddels is de verkoop c.q. 
aankoop door de partijen bezegeld. De transactie is onder voorbehoud van advies van 
de Ondernemingsraad van Delta Lloyd en afstemming met de vakbonden. Peter van 
Geijtenbeek, algemeen directeur Turien: “We zijn van oudsher gespecialiseerd in het 
segment van dure en exclusieve auto’s en we hebben onze propositie in schadeverze-
keringen voor dit segment de afgelopen jaren verder uitgebreid.” Turien & Co. Assura-
deuren is een in Alkmaar gevestigde gevolmachtigde, waarvan een in de markt alom 
bekend specialisme ligt op het gebied van dure en exclusieve auto’s. Dat sluit aan bij 
de ‘particuliere klanten in het hogere segment’ doelgroep van de Xclusief-portefeuille. 
Ansvar Verzekeringsmaatschappij is een schadeverzekeringsmaatschappij die geves-
tigd is in Amsterdam en die zich van oudsher focust op bewust levende particulieren 
en het duurzame segment. Oorspronkelijk in 1967 opgericht als dochter van het gelijk-
namige Zweedse concern, is de onderneming sinds 2006 gelieerd aan Turien & Co. Het 
zijn zusterbedrijven binnen de Turien & Co Holding. Tevens is Ansvar één van de vol-
machtgevers van Turien & Co. Een andere op het hogere particuliere segment gerichte 
maatschappij, Hiscox, is ook volmachtgever van Turien & Co.

In de markt werkt de maatschappij onder haar handelsnaam AnsvarIdéa Verzekeringen. 
De afgelopen jaren werden meerdere portefeuilles overgenomen. In 2010 werd de por-
tefeuille overgenomen van de N.V. Verzekering-Maatschappij Neerlandia van 1880 (het 
schadebedrijf dat eigendom was van de levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage 
U.A.)  en in 2011 werd Verzekeringsmaatschappij N.V. de Wederkerige 1820 UA uit Hoorn 
overgenomen. Eind 2015 werd de Nederlandse portefeuille schadeverzekeringen van 
Zurich Insurance Company Ltd overgenomen.

BosBoon versterkt 
internationale netwerk

BosBoon Expertise heeft onlangs het internationale 
netwerk versterkt met twee samenwerkingspartners 
in Frankrijk, te weten met Cerec Expertises in Lyon en 
met SW Associates in Parijs.

BosBoon Expertise beschikt reeds over een wereldwijd 
netwerk op de diverse vakgebieden.  Het bedrijf richt zich 
vanuit Eindhoven en Amsterdam op de co-assurantie-
markt c.q. het hogere segment schades en wil zijn relaties 
ook internationaal ter zijde kunnen staan door meer sa-
menwerkingen aan te gaan met in het buitenland lokaal 
gevestigde bureaus. In Frankrijk hebben de gesprekken 
recentelijk resultaat opgeleverd. Cerec Expertises is ac-
tief in het hogere en het middensegment, met name in 
de branches aansprakelijkheid, techniek, constructie. De 
hoofdvestiging is Lyon en het heeft een landelijk netwerk 
van kantoren. SW Associates heeft de hoofdvestiging in 
Parijs en een nevenvestiging in Marseille. Behalve de 
overeenkomstige branches (met name in het hogere seg-
ment) als waar BosBoon actief in is, heeft SW een specia-
lisme in kunst & kostbaarheden.
In eigen land streeft BosBoon weer naar vier vestigingen. 
Inmiddels werd het tweetal bestaande vestigingen in 
Eindhoven en Amsterdam uitgebreid met een derde ves-
tiging in Assen, aan de Overcingellaan 17. Ook in het zuid-
westen van het land staat een vestiging gepland. Dat zal 
waarschijnlijk een kantoor in de regio Rotterdam worden 
(zie verder onze website, 21-9).

HDI verkoopt ‘glas’ aan 
Samenwerking Glasverzekering

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. te Rotterdam heeft toe-
stemming gekregen van DNB de portefeuille glasverzeke-
ring (gesloten door HDI-onderdeel NGM) over te dragen 
aan Samenwerking Glasverzekering NV te Zutphen. De 
drie medewerkers die werkzaam waren voor de NGM-
portefeuille gaan hun werkzaamheden nu voor de nieu-
we eigenaar uitvoeren (zie verder onze website, 7-9). 
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SRK besteedt buitenland-
schades uit aan Flyct

SRK Rechtsbijstand is een 
samenwerking aangegaan 
met Flyct International, de 
afdeling buitenland van 
Flyct. Op grond van de ge-
sloten overeenkomst be-

steedt SRK Rechtsbijstand aan Flyct International de 
behandeling uit van alle zaken waarop buitenlands recht 
van toepassing is.

Mark van Dijk (algemeen directeur Flyct, midden),  Paul 
Schillings (directeur Flyct International),  Renske den Bes-
ten (manager Uitbestedingen SRK ) en (niet op de foto) 
Wouter van Wijk (directeur Finance en ICT SRK) tekenden 
de samenwerkingsovereenkomst (zie verder onze web-
site, 8-9).

Overname Vermolen door 
Steijnborg

Steijnborg Assurantiën uit Hilversum heeft de Vermo-
len Groep BV uit Utrecht overgenomen. Beide bedrijven 
hebben de beschikking over een volmachtbedrijf. In de 
komende maanden wordt gewerkt aan de praktische in-
vulling van het samengaan. Op de foto Niels Vermolen in 
het midden, de derde generatie in dit familiebedrijf, met 
adviseurs Theo Vijfhuize (links) en Jan van Orden (rechts). 
(Zie verder op de website, 7-9).

Delta Lloyd stopt 
agro-volmachten

Delta Lloyd stopt met de landbouwportefeuille binnen 
het volmachtkanaal. Vanaf 1 januari 2017 worden via het 
volmachtkanaal geen nieuwe agrarische verzekeringen 
afgesloten. De volmachtportefeuille Landbouw heeft on-
voldoende schaalgrootte om deze apart voort te zetten. 
Delta Lloyd blijft via intermediairs actief in agrarische ver-
zekeringen (zie verder onze website, 1-9).

Aansluiting bij AHG
Met de aansluiting van Henk de Groot Autoschadeher-
stel uit Beekbergen breidt AHG (Autoschade Herstel 
Groep) haar landelijk netwerk uit met een vestiging op 
de Veluwe. Henk de Groot (rechts) en AHG algemeen 
directeur Guus van Dreven ondertekenden de overeen-
komst voor de aansluiting (zie verder de website, 2-9). 

AFM ziet geen structurele 
problemen contra-experts 

Naar aanleiding van signalen, onder meer uit de media, meldt de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) een verkenning uitgevoerd te hebben “naar de vermeende problematiek 
rondom contra-expertise bij inboedel- en opstalverzekeringen”. Naar aanleiding van 
deze verkenning meldt de AFM “niet te kunnen constateren dat er structurele proble-
men zijn bij de inzet van contra-expertise”. Wel zijn er incidenten, aldus de AFM. “Zo 
komt het bijvoorbeeld voor dat gedupeerden al tijdens een brand worden aangeklampt 
door contra-experts die hun diensten aanbieden. Deze laten een verzekerde dan direct 
een contract ondertekenen zonder dat de gedupeerde zich bewust is van waar hij mee 
instemt. Daarnaast zien we aan de kant van de verzekeraars nog verschil in kwaliteit in 
de informatieverstrekking over de rechten van de consument met betrekking tot het 
inschakelen van een contra-expert en de vergoeding van de kosten hiervan.”
Richting (contra-)experts kan de AFM geen directe actie ondernemen, omdat zij niet on-
der het AFM toezicht vallen. De AFM: “Het NIVRE, de branchevereniging waar de meeste 
(contra-)experts zijn aangesloten, heeft in 2014 de gedragsregels aangepast om inci-
denten waarbij verzekerden last ondervinden te voorkomen. De AFM heeft de sector 
opgeroepen te zoeken naar maatregelen om alle incidenten te voorkomen. Aan de ver-
zekeraars, die wel onder AFM toezicht staan, is gevraagd om duidelijk, transparant en 
proactief te blijven communiceren over de regels voor contra-expertise. Verzekeraars 
moeten de juiste informatie over de rechten van de consument over het inschakelen 
van een contra-expert en vergoeding van de kosten opnemen in de polisvoorwaarden.” 
(Zie verder onze website, 25-10). 

Advanta en DEKRA gaan elkaars 
netwerk gebruiken

DEKRA Claims and Expertise B.V. wordt partner in het wereldwijde netwerk van Advanta 
Global Services. Advanta houdt zich met de 250 medewerkers verdeeld over de zestien 
eigen kantoren (met hoofdkantoor in Londen) en dertig geassocieerde bedrijven bezig 
met werkzaamheden op het gebied van loss adjusting, forensic accounting, project-
monitoring & risk surveying services. Via dit wereldwijde netwerk onderhoudt Advanta 
goede contacten met (her)verzekeraars en multinationals. 
Ronald Pols (directeur DEKRA Claims and Expertise B.V.) zegt:  “De samenwerking met 
Advanta stelt ons in staat ons te gaan mengen in een segment waarin wij nog kunnen 
groeien, zoals bijvoorbeeld de bovenkant van de markt voor technische verzekeringen, 
zoals CAR. Advanta is een echte niche speler en regelt schades op het gebied van olie- 
en petrochemie, tunnelbouw, windenergie, grote bouw- en waterbouwkundige wer-
ken, maar is ook thuis in forensic accounting, kunst- en antiek. Verder brengt  Advanta 
ons nog beter in contact met de grote, internationaal opererende (her)verzekeraars.“
DEKRA biedt wereldwijd werk aan ongeveer 38.000 mensen, waarvan in ons land circa 
550 (zie verder onze website, 26-10).
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Naam:  n  Eline blok (23)
Functie:   New Business Marketeer 
Werkt bij:  Risk.nl (Insurtech serviceprovider)
Sinds:   : 1 maart 2015

Naam:  n  Tony Dingemanse  (30)
Functie:   Projectmanager
Werkt bij:  Risk.nl (Insurtech serviceprovider)
Sinds:   1 mei 2011
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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 Marketeer geworden?
n Risk.nl heeft mij begeleid bij de eindscriptie van mijn opleiding Small 
Business & Retail Management. Na mijn (korte) werkervaring in de retail 
heb ik bij Risk.nl de uitdaging gevonden mij op het gebied van marketing, 
communicatie en innovatie verder te ontwikkelen. 

Waarom ben je Projectmanager geworden?
n Vanuit mijn opleiding Bedrijfskunde was ik op zoek naar een job die 
aansloot met mijn kwaliteiten. Vanuit mezelf had ik nooit voor de ver-
zekeringsbranche gekozen, echter via mijn netwerk in contact gekomen 
met Risk.nl en aan de slag gegaan als projectmanager. Na 5 jaar ervaring 
binnen de verzekeringsbranche wil ik niet meer weg, hier liggen nog vol-
doende uitdagingen!

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
n Ondernemend, creatief, ambitieus, verantwoordelijk en eigenwijs.
n Enthousiast, doorzetter, generalist, no-nonsense, sociaal.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als New Business 
Marketeer c.q. Projectmanager?
n Mijn creativiteit. 
n Generalist, zorgen dat je overal vanaf weet, waardoor je snel de im-
pact kunt bepalen, en gericht je project kunt sturen en tot een mooi einde 
brengen.

Wie is je grote leermeester?
n Tony is mijn grote leermeester binnen Risk.nl. Hij leert me de ins en 
outs binnen de branche en weet met zijn kritische blik het beste in mij 
naar boven te halen.
n Niet specifiek één persoon, ik vind het wel gaaf om te zien dat er binnen 
onze branche ondernemers zijn, zoals bij Risk.nl, die hun nek uitsteken 
door, soms tegen de stroom in, innovaties op te zetten en continu bezig 
zijn met een verbetering van de bedrijfsvoering.

Worden jongeren in de schadebranche/expertisebranche voor vol 
aangezien?
n Ja, ik vind van wel. Mijn ervaring is dat ‘de oude rotten in het vak’ zich 
graag laten inspireren door de frisse blik van nieuwe, jonge mensen. 
n Gelukkig zie ik een positieve tendens hierin. Jongeren worden steeds 
belangrijker. Kijk maar naar de startups in de branche, veel van deze on-
dernemingen zijn opgezet door (net-) afgestuurde studenten.

Favoriete app?
n WhatsApp.
n VOOROP, de app die gekoppeld is aan mijn verzekering en mijn rijge-
drag beoordeelt.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
n Het social media event van Facebook en Instagram eerder dit jaar in 
het spoorwegmuseum in Utrecht. Het toepassen van deze ‘nieuwe’ ma-
nier van communicatie/marketing is ook in onze branche van essentieel 
belang.

n Interview door RTL Nieuws over de ontwikkelingen bij rijgedragverze-
keringen. 

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
n Bridget Jones’s Baby. 
n Oei, dat is lang geleden, geen idee. 

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
n Old enough to know better, young enough to do it anyway.
n Geen, ik vind dat helemaal niets. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
n Zon-zee-strand.
n Omgeving waar je heerlijk door de bergen kunt wandelen.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
n Mijn ideale collega is professioneel, betrouwbaar en heeft een flinke 
portie humor. Bonuspunten voor de collega die ook nog regelmatig een 
kopje thee haalt.
n Iemand met het motto ‘samen de schouders eronder’.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
n Snellere implementatie van nieuwe ontwikkelingen in de branche.  En 
meer statafels op de werkvloer omdat zittend werken het nieuwe roken is. 
n Dat er sneller beslissingen genomen worden bij verzekeraars, het duurt 
soms zo lang voordat er een besluit genomen wordt. Zeker op het gebied 
van innovatie mag er meer lef getoond worden.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
n Werken in de verzekeringsbranche heeft een saai imago. 
n Dat je als  projectmanager alleen maar bezig bent om lijstjes te maken, 
mensen te rappelleren en vinkjes te zetten.

Als je geen New Business Marketeer c.q. Projectmanager was gewor-
den, welk vak had je dan gekozen?
n Dan was ik waarschijnlijk onderneemster geworden. 
n Ontwikkelingssamenwerking. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
n Ik denk dat de samenwerking tussen jongeren en senioren in deze 
branche een goed evenwicht geeft. Senioren kunnen de jongeren door 
middel van hun kennis en ervaring naar een hoger plan tillen. Jongeren 
zorgen er met hun ‘open’ en ‘out of the box’ blik voor dat de ouderen niet 
‘vastroesten’ en nieuwe ontwikkelingen sneller worden toegepast. 
n Jongeren stimuleren senioren om gebruik te maken van alternatieve 
communicatiemethodes. Waarom moeten we nog een e-mail sturen als 
chatten veel sneller gaat. Aan de andere kant zorgen senioren ervoor dat 
jongeren zo nu en dan met beide benen op de grond blijven staan en hun 
vertellen dat er ook nog mensen zijn die eens per maand hun e-mail chec-
ken…

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
n Aantrekkelijk: De continue vernieuwingsdrang bij Risk.nl. 



Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. 
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n Onaantrekkelijk: 
De afhankelijkheid 
van grote/trage par-
tijen. 
Ik geniet ervan dat je 
als projectmanager 
op allerlei projecten 
rondom innovatie 
betrokken bent, hier-
door is iedere dag 
weer anders.

Wat is je laatste 
(pop/muziek) con-
cert dat je hebt bij-
gewoond?
n The Flying Dutch.
n Klassiek concert 
van violiste Janine 
Jansen.

is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
n Ja, gezien de (technologische) ontwikkelingen binnen de branche is 
een nieuwe generatie zeker welkom. Bij Risk.nl hebben we hier naar mijn 
mening een goed evenwicht in gevonden.
n Er is voornamelijk een tekort aan goede IT’ers, dat dit vaak jongeren 
zijn is daarbij meegenomen.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
n Dat hele simpele dingen soms ontzettend moeilijk worden gemaakt. 
n Dat we als branche veel kennis hebben en er voldoende kapitaal be-
schikbaar is, maar toch geen grote stappen vooruit kunnen zetten op het 
gebied van innovatie. Een land als Groot-Brittannië is daar veel verder in.

Wat is je favoriete restaurant?
n Roma, Italiaans restaurant in Gouda.
n Maakt op zich niet uit, voorkeur heeft een restaurant dat duurzame 
producten uit de omgeving serveert.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
n Zorg betaalbaar maken voor iedereen. 
n Voorkomen dat we de hele economie op hol laten slaan door 24/7 be-
zig te zijn. Een verplichte rustdag op zondag is helemaal zo gek nog niet.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
n De eerste grote verzekeraar ANWB is recent gestart met een autoverze-
kering gebaseerd op rijgedrag. Het is goed voor de branche dat telema-
tica breder wordt ingezet dan alleen bij de huidige labels fairzekering en 
VOOROP, die de laatste jaren al een flinke groei hebben doorgemaakt.
n Dat NN Group een bod heeft gedaan op Delta Lloyd. 

Welke trend(s) zie jij in de branche? 
n Insurtech en andere technologische ontwikkelingen binnen de bran-

che. Organisaties zijn continu op zoek naar manieren om sneller/beter te 
werken en kosten te besparen. Nieuwe technologieën bieden echter niet 
alleen een (financieel) voordeel voor organisaties, ook kunnen wij onze 
producten nóg beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van 
onze klant. 
n - focus op gemak en maatwerk in verzending (digitaal) en betaling (iDE-
AL) zoals wij recent gestart zijn met Postex.
- Usage Based Insurances als VOOROP, de klant betaalt voor zijn gedrag.
- Smarthome koppelen aan verzekeringen en het voorkomen van schade.
- Robotadvisering.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
n Omdat ik nog zo jong ben stel ik me voor dat mijn ambities wisselend 
zullen zijn, en ook afhankelijk van mijn ervaring en grotere doelen in mijn 
leven. Sommige voor de korte-, en andere voor de langere termijn. Ik ben 
groot gebracht met de gedachte dat je de goede  dingen moet doen, en 
de dingen goed moet doen. Daar horen ideeën bij om me te blijven ont-
wikkelen bijvoorbeeld wat betreft vaardigheden en competenties, vakin-
houdelijk, maar ook kijkend naar wat er past of juist nodig is binnen de 
organisatie. Momenteel denk ik graag dat alles nog mogelijk is. 
n Samen met Risk.nl, voorop blijven lopen binnen de verzekeringsbran-
che door innovatieve insurtech-oplossingen in de markt te zetten.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’ 
wordt?
n Wat is er mis met een mooi mantelpakje? Als het te strak gaat zitten 
moet je gewoon iets minder eten. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ /  ‘een 
grijze muis’  wordt?
n Gewoon blijven zoals je bent.

Wat is je levensmotto?
n Try and fail but 
never fail to try.
n De positieve vari-
ant van ‘wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, 
doe dat ook een an-
der niet’, die je ook in 
de Bijbel terug kunt 
vinden, namelijk: ‘Al-
les wat u wilt dat u de 
mensen doen, doe dat 
ook aan een ander’.

Wat is je favoriete 
sport?
n Paardrijden
n Ik ga wekelijks hard-
lopen, maar of dat 
iedere keer mijn 
favoriet is…

D E  J E u g D  V A N  T E g E N W O O R D i g



Omdat wij een serieuze behandeling van Personenschade, waarin 
het slachtoffer een prominente rol speelt, hoog in het vaandel heb-
ben, is Cunningham Lindsey Nederland ingeschreven in het GBL 
en het GOMA register. De vakgroep Personenschade behandelt alle 
soorten letsel- en overlijdensschaden. Ook hebben we ruime ervaring 
in het verrichten van toedrachtsonderzoeken bij bedrijfsongevallen 
en beroepsziekten. 

Wat vinden wij belangrijk bij het uitvoeren van de werkzaamheden? 
In al onze contacten proberen wij een persoonlijke invulling aan 
onze professionele taakinvulling te geven. Hoe we dat in de praktijk 
invullen, vind je terug in de werkwijze van ‘Dé Letselschadehulp-
dienst’. Dé Letselschadehulpdienst is een gezamenlijk initiatief van 
een tweetal partijen, waaronder Cunningham Lindsey Nederland. 
Voor uitgebreidere informatie zie: www.LSHD.nl

Competenties die we onontbeerlijk vinden om je werkzaamheden 
goed uit te kunnen voeren, zijn analytisch denken, besluitvaardig-
heid, resultaatgerichtheid, empathisch vermogen en uitstekende 
communicatieve vaardigheden. 

Wij zijn, ten behoeve van de afdeling Personenschade, op zoek naar een

Senior Expert Personenschade (m/v)
32 - 40 uur per week

Cunningham Lindsey heeft vijf vestigingen binnen Nederland, wij zoeken versterking voor ons kantoor 
Rotterdam en/of Eindhoven.

Cunningham Lindsey is een dynamische, internationale, multidisciplinaire organisatie op het gebied van schade-expertise 
met in Nederland ruim 300 werknemers. Binnen Personenschade is een team van ruim 40 experts en rekenkundig experts 
met secretariële ondersteuning werkzaam. Wij willen onze klanten ondersteunen met een zo effectief en efficiënt mogelijke 

dienstverlening. De kernwaarden die de essentie vormen van hoe wij werken zijn: 

Eerlijk – Deskundig – Enthousiast – Innovatief – Passie - Zorghebbend

Wat verwachten wij van je?
•	 Een	afgeronde	HBO/WO	opleiding	in	het	(vak-)	specialisme	
 waarbinnen gewerkt wordt;
•	 Kennis	van	de	markt;
•	 Bij	voorkeur	een	afgeronde	opleiding	en	inschrijving	als	
 NIVRE re te volgen;
•	 Affiniteit	en	kennis	van	de	hiervoor	genoemde	werkvelden;
•	 Goede	schriftelijke	en	mondelinge	beheersing	van	de	
 Nederlandse en Engelse taal;
•	 Bij	voorkeur	een	afgeronde	WFT	opleiding	(Basis,	Schade	
	 Particulieren	en	Schade	Zakelijk);
•	 Ten	minste	5	jaar	relevante	werkervaring.

Wat kun je van ons verwachten?
•	 Een	afwisselende	baan	waarin	een	grote	mate	van	vrijheid	en	
 zelfstandigheid wordt geboden;
•	 Een	informele,	collegiale	en	professionele	werksfeer	binnen	een	
 dynamische, internationale, multidisciplinaire organisatie;
•	 Opleidings-	en	ontwikkelingsmogelijkheden	binnen	het	
 vakgebied;
•	 Een	goed	salaris,	afgestemd	op	opleiding	en	werkervaring;
•	 Goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden,	waaronder	een	dertiende	
 maand, een zeer goede pensioenregeling met een lage eigen 
 bijdrage, leaseauto, mobiele telefoon etc. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.     Een openbronnenonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Heb je aanvullende informatie nodig over deze functie? 
Neem	dan	contact	op	met	Jan	Jagers,	Operationeel	Manager,	tel:	06-53	679	107	of	mail:	jjagers@cl-nl.com
Wil je direct solliciteren? Stuur dan een motivatiebrief met CV per mail aan: Cunningham Lindsey Nederland bv 
T.a.v.	Sarah	Niekerk,	Manager	HR	sniekerk@cl-nl.com
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Hagel-procedures 
tegen Interpolis

Van verschillende kanten zijn of worden juridische procedures gestart richting Interpolis namens boe-
ren die schade hebben geleden door de hagelstorm van 23 juni jl. maar die geen hageldekking op hun 
polis hebben. Is de schadeoorzaak hagel of is de oorzaak een combinatie van storm en hagel, dan wel 
is er sprake van de zogenoemde ‘supercel’?

Op onze website hebben wij op 19 augustus 2016 aan-
dacht besteed aan een bijeenkomst van door de ha-
gelstormen gedupeerde boeren uit Noord-Brabant en 
Limburg. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer de 
mogelijkheid besproken voor die boeren die hagelscha-
de hebben geleden, maar geen hageldekking op hun po-
lis hebben, te onderzoeken of er op de schadedatum 23 
juni 2016 in hun geval c.q. hun gebied sprake was van uit-
sluitend hagel, of dat er toen ook sprake was van storm-
schade (was er windkracht groter dan 14) en of er sprake 
is van het fenomeen ‘supercel’  (zie hierover het artikel op 
onze website van 16-7-2016).

Namens zeven boeren
Inmiddels heeft dit geleid tot het opstellen van een brief 
door het Rotterdamse advocatenkantoor Lindenbergh, 
dat bij de bijeenkomst aanwezig was, namens zeven 
van de aanwezige gedupeerde boeren. Dit gebeurt van-
uit opdracht aan het advocatenkantoor door de rechts-
bijstandsverzekeraar van deze boeren. Deze agrarische 
ondernemers zijn allen bij Achmea Rechtsbijstand ver-
zekerd. De brief is gericht aan een ander Achmea-onder-
deel: de in kwestie zijnde ‘weersverzekeraar’ van de boe-
ren, Interpolis, die hun schade heeft afgewezen omdat 
geen hageldekking is gesloten door de boeren en omdat 
Interpolis de schade niet aanmerkt als stormschade (een 
schadeoorzaak waarvoor de desbetreffende boeren wel 
een dekking op hun polis hebben). In de brief door het 

advocatenkantoor zal stelling worden genomen tegen 
de afwijzing, omdat volgens de juristen de verzekeraar 
wél schade dient te vergoeden uit hoofde van de storm-
dekking op de polis. Indien Interpolis bij zijn eerder inge-
nomen standpunt blijft, zal het advocatenkantoor door 
middel van een spoed verzoekschriftprocedure aan de 
rechtbank vragen om een deskundigenbericht van het 
KNMI c.q. om het aanstellen door de rechtbank van een 
deskundige.

Onafhankelijkheid deskundige
“Een dergelijke benoeming door de rechtbank komt de 
onafhankelijkheid van de deskundige en daarmee de 
waarde van het deskundigenbericht ten goede”, aldus 
advocaat mr. Bas Dijkstra van Lindenbergh Advocaten. 
“Bovendien zal door de deskundige hoor en wederhoor 
gepleegd kunnen worden en zal ook verzekeraar Interpo-
lis de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.” Als het 
vervolgens tot een procedure komt, zal dat een bodem-
procedure kunnen zijn en of een kort geding. “Gezien het 
feit dat de winter eraan komt en het sommige boeren aan 
financiële middelen ontbreekt de gaten in hun daken te 
dichten”, aldus Dijkstra, ligt het voor de hand dat er ge-
start zal worden met laatstgenoemde rechtsgang.

Kort geding
Los van bovengenoemd verweer van zeven gedupeerde 
boeren, zijn er nog enkele procedures gestart of in opzet. 
Zo heeft er 25 oktober jl. een kort geding bij de rechtbank 
gediend, dat tegen Interpolis aangespannen is door de 
agrarische brancheorganisatie ZLTO namens een van 
haar leden. Het betrokken advocatenkantoor is Bosse-
laar & Strengers uit Utrecht. 

Een andere procedure is vanuit opdracht van Achmea 
Rechtsbijstand aan advocatenkantoor Goorts + Coppens 
uit Deurne, dat is ingezet bij het verkrijgen van een des-
kundigenbericht namens een aantal gedupeerde boeren.

Bijeenkomst van gedupeerde boeren
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Cunningham Lindsey Nederland bv 
heeft een directie van twee leden met 
daaronder vier General 
Managers die elk een 
divisie aansturen. Klaas 
brand (foto), general 
manager van de divisie 
Expertise, en Aart Kooi-
man, manager binnen de 
divisie Expertise (voor de afdeling CAR/
Aansprakelijkheid/Marine) verlaten het 
bedrijf. Hun managementtaken zijn 
inmiddels overgenomen door Michiel 
Jongeneel (zie verder onze website, 
11-10 en 13-10). hans Glaudemans 
(foto), die bij het bedrijf in 
dienst is als Expert Major 
& Complex Loss, wordt 
benoemd tot Operationeel 
Manager AVB/CAR in Major 
& Complex Loss en Exper-
tise. Glaudemans neemt per 1 januari 
de vrijgevallen managementtaken over 
van Aart Kooiman
Zijn managementtaken pakket is dan 
vanaf 1 januari overigens ruimer dan 
dat was van de vertrokken Kooiman. 
Zijn managementtaken hebben zowel 
betrekking op de AVB/CAR schades in 
de divisie Major & Complex Loss als in 
de divisie Expertise (zie verder onze 
website, 12-10).
 
Patricia bosman versterkt per 1 
november het Personen-
schadeteam van Cunning-
ham Lindsey Nederland. 
Zij zal starten vanuit kan-
toor Amsterdam als Junior 
Expert Personenschade. 
Patricia is 27 jaar en is in 
2014 afgestudeerd aan de EUR. Zij heeft 
twee masters behaald: Rechtsgeleerd-
heid, variant Privaatrecht en een master 
Bedrijfsrecht, profiel Ondernemings-
recht. Patricia heeft eerst bij een advo-
catenkantoor gewerkt, maar merkte dat 
dit niet echt bij haar paste. Vervolgens 
is zij bij een assurantiekantoor terecht-
gekomen als commercieel medewerker. 
In deze laatste functie merkte zij dat 
er onvoldoende mogelijkheden waren 
tot verdieping en ontwikkeling. Bij Cun-
ningham Lindsey Nederland zal Patricia 
een introductieprogramma doorlopen, 
waarna zij verder, zowel intern als ex-
tern, opgeleid zal worden tot Personen-
schade Expert.

EMN heeft twee nieuwe 
experts in dienst geno-
men. De vakgroep CAR/
Aansprakelijkheid in 
Eindhoven werd per begin 
van deze maand versterkt 
met harold Penninx 
(foto boven) en remco 
jansen. 
Harold Penninx is civiel 
technisch ingenieur en 
werkte hiervoor onder 

Hij houdt zich bezig met het plaatsen 
van tijdelijke medewerkers bij opdracht-
gevers, op het gebied van schadebehan-
deling en acceptatie bij verzekeraars, 
volmacht kantoren en service providers. 
Dominic heeft een achtergrond in de 
financiële sector, o.a. de Rabobank.

Achmea heeft Michel Lamie (50) per 
1 januari 2017 benoemd 
tot lid van de raad van 
bestuur. Lamie (foto) is op 
dit moment voorzitter van 
de raad van bestuur van De 
Goudse. Zijn voorzittersrol 
wordt vanaf zijn vertrek op 1 november 
a.i. overgenomen door de huidige vice-
voorzitter Geert Bouwmeester, de derde 
generatie in dit familiebedrijf. De raad 
van commissarissen van de Goudse 
heeft een vacature gesteld voor een 
nieuwe bestuursvoorzitter (zie verder 
onze website, 30-9).

Martijn van baalen is be-
noemd als directielid van 
N.V. Univé Schade en Univé 
Her. Van Baalen werkte bij 
de Stichting Univé Rechts-
hulp, waar hij in 2012 
aantrad als directeur.
Van Baalen volgt Marcel Spronk op, die 
eerder dit jaar de verzekeraar heeft ver-
laten.  Martijn van Baalen (51) begon zijn 
loopbaan in 1987 als manager bij Ernst 
& Young, waarna hij in 1995 aantrad als 
CFO Personal Lines van Aegon. Tussen 
2003 en 2005 was hij werkzaam als CFO 
bij Marsh Netherlands, waarna hij als 
directeur Finance & Operations aan de 
slag ging bij ARAG Rechtsbijstand. Sinds 
2012 was hij directeur van Stichting 
Univé Rechtshulp (zie verder onze 
website, 23-9). 

Michel Schaft, VNAB-
voorzitter sinds september 
2015, heeft aangekondigd 
ruimte te willen maken 
voor een nieuwe voorzitter. 
Voor hij voorzitter werd, 
was hij gedurende drie jaar werkzaam 
als directeur van de VNAB. In die peri-
ode heeft hij zich onder meer bezigge-
houden met het bepalen en uitwerken 
van de huidige strategie van de VNAB, 
waaronder het opzetten van het VNAB 
kennis- en ontmoetingscentrum. Michel 
Schaft heeft aangegeven in ieder geval 
beschikbaar te blijven tot de Algemene 
Ledenvergadering van 12 december (zie 
verder onze website, 22-9). 

Willemijn van Dolen, 
hoogleraar Marketing aan 
de Universiteit van Amster-
dam (UvA), is benoemd als 
lid van de raad van toezicht 
bij de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). De benoeming geldt 
voor een periode van 4 jaar.

meer bij Cunningham Lindsey, Marsh 
risk consulting en Arnzt van Helden. 
Remco Jansen werkte hiervoor onder 
meer bij GAB Robins Takkenberg 
(opgegaan in Cunningham Lindsey) en 
Lengkeek.  
 
joyce Tolenaars (37) is 
werkzaam bij belangenbe-
hartiger LetselVerhalen. 
Het team van letselscha-
despecialisten in Breda is met Joyce 
Tolenaars uitgebreid.  Zij komt van 
Titulaer & Westerterp uit Breda, bij welk 
assurantiebedrijf zij zestien jaar als 
hoofd van de schadeafdeling werkzaam 
was. Joyce Tolenaars heeft als speciali-
satie verkeersrecht. LetselVerhalen heeft 
naast Breda vestigingen in Terneuzen 
(hoofdkantoor), Hilversum, Maastricht 
en Utrecht. LetselVerhalen is aangeslo-
ten bij de branchevereniging NLE.

Bij ASN Groep is Peter 
hubregtse benoemd tot 
algemeen directeur. 
Hubregtse was al directeur 
van ASN International. 
Hij gaat nu beide functies naast elkaar 
vervullen. Marcel Kuijt was directeur 
van ASN. In de nieuwe situatie voert 
Hubregtse de directie van ASN Groep 
samen met commercieel directeur Cees 
Klaassen. Peter Hubregtse (en Henk 
Raven) zijn de aandeelhouders van ASN 
International. Het autoschadeherstelbe-
drijf heeft in Nederland 81 vestigingen. 

Marco Nanne (41) is per 1 
oktober benoemd tot Chief 
Risk Officer bij Delta Lloyd 
Schade. In deze functie is 
hij lid van de directie van 
Delta Lloyd Schade. 
Marco Nanne is econoom en registerac-
countant. Hij is afkomstig van Movir, 
waar hij manager Finance & Actuariaat 
was. Daarvoor was hij onder meer werk-
zaam als audit manager bij ING Groep.  

Aon splitst met ingang van komende 
maand zijn afdeling Financial Institu-
tions (FI) in twee nieuwe afdelingen: 
Global Accounts & Financial Institutions 
(accountmanagement) en Liability & Fi-
nancial Services Group (broking). De af-
deling Claims FI wordt geïntegreerd met 
de claims consultancy-afdeling. Eric de 
bruin (52) gaat per 1 september aan de 
slag als Practice Leader Financial Insti-
tutions bij de afdeling Global Accounts 
& Financial Institutions. De afgelopen 29 
jaar werkte hij bij AIG Europe Limited, 
waarvan de laatste jaren als General 
Manager. Het vierkoppige Financial 
Institutions-team van Aon bestaat nu 
uit Eric de Bruin, Guido de Smidt, Michel 
van Leeuwen en Rino Boermans.

Bij CED is Dominic vonk benoemd als 
Accountmanager Interim Professionals. 



Inbraakschade?
Bestaat niet!

Nu de donkere dagen weer in aantocht zijn, ver-
hoogt dit de kans op inbraak. Onze vakmensen 
realiseren zich maar al te goed wat de impact van 
een inbraak op uw klanten maakt. Novanet’s 
snelle en vakkundige manier van herstellen 
draagt bij aan het verwerkingsproces van uw 
klant. We zijn al ruim 25 jaar gespecialiseerd in 
hhet onzichtbaar herstellen van aluminium- en 
kunststof kozijnen. Benieuwd naar de samen-
werkingsmogelijkheden?

www.novanet.nl
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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

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten
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