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Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD

Een gelukkige disruptie
Bedrijven en organisaties zijn druk met veranderen. Stilstaan wordt 
doorgaans als achteruitgaan gezien. Hoe competitiever de markt, 
hoe groter de noodzaak. Het gaat om het tegelijkertijd verhogen 
van kwaliteit én verlagen van kosten, al krijgen degenen die betrok-
ken zijn bij een efficiencyslag veelal het gevoel dat het vooral om 
de kostprijs gaat. Die wordt gedrukt door de factor arbeid weg te 
snijden. Volgens de theorie zou robotisering van behandeling van 
standaardschaden verzekeraars een tijdsbesparing kunnen ople-
veren van 95%. Nu zal dat in de praktijk wellicht lager uitpakken, 
maar substantieel zal het zijn. Ook de expertiseprocessen zullen, 
met name aan de ‘onderkant’ van de markt niet ontkomen aan 
‘straight through processing’. In dit nummer lezen we dat daartoe 
stoere pogingen worden ondernomen, die veelal verzanden in ide-
alisme, maar welke ontwikkeling zich volgens de nieuwe NIVRE-
voorzitter George Oostrom ongetwijfeld zal doorzetten. 

Hiervoor hebben we het over de processen in de huidige schade-
wereld. Maar er zullen nieuwe partijen ontstaan die in weinig meer 
zullen herinneren aan de traditionele schadebranche. Onderzoeks-
bureaus schatten in dat er binnen nu en vijf jaar een absolute door-
braak zal plaatsvinden.  De bureaus trachten de huidige markt - die 
niet alleen traditioneel denkt maar ook last heeft van een veelheid 
van houtje-touwtje aan elkaar hangende oude systemen - wakker 
te schudden. Wees voorbereid op die doorbraak, laat je niet door 
het ‘Uber-moment’ overvallen. 

Veel gebruikt wordt het woord ‘disruption’. In het Nederlands ver-
taald als disruptie, al is dat in het Groene Boekje nog niet te vinden. 
Uiteenrukking, uiteenscheuring, ontwrichting, verstoring, splijting. 
Het klinkt niet als iets prettigs. Wat uiteindelijk dè disruptie zal 
blijken te zijn, niemand die het weet, maar dat deze zich niets van 
landsgrenzen zal aantrekken, is evident. De grote internationale 
verzekeringsconcerns investeren vele miljarden op zoek naar wat 
‘disruptive’ voor de verzekeringsbranche zal zijn. Onder het mom, 
als je het niet kunt verslaan, kun je er maar beter deel van uitma-
ken. Efma, de marketingclub van ruim drieduizend verzekeraars en 
banken, schrijft een wedstrijd uit voor ‘Best Disruptive Product or 
Service’. Hoe meer je vooraf nadenkt over wat nog niet bekend is, 
hoe minder je erdoor overvallen zal worden. 

De doorbraak komt. Laat het u niet overkomen, maar maak er ge-
bruik van. Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkige disruptie. 

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

Jan Schrijver, hoofdredacteur
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Bedrijfsfilosofie bij Vanderwal & Joosten als ruggengraat voor organische groei

Taal, Witte & Boogaard 
zijn vooral schade-expert 

gebleven
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Vanderwal & Joosten is een middelgroot tech-
nisch expertisebureau in het hogere segment 
schades, waarbij de filosofie als een rode lijn 
door het bedrijf loopt. Een lijn die niet alleen 
de manier van werken richting geeft, maar die 
ook als een bindende factor werkt voor de 35 
medewerkers waarvan 5 partner zijn. Die filo-
sofie laat zich goed omschrijven door de twee 
kernwaarden ‘betrokkenheid’ en ‘deskundig-
heid’. Schade Magazine ging in gesprek met de 
drie directieleden Gerrit Taal (55), Jurjen Witte 
(55) en Sydney Boogaard (53) om de bedrijfsfi-
losofie eens flink ‘uit te pluizen’.

Alle drie kwamen zij na hun studie en hun eerste werk-
ervaringen in het expertisevak terecht, bij een van de 
rechtsvoorgangers van Cunningham Lindsey Nederland. 
Daarna stapten zij over naar Vanderwal & Partners (Taal) 
respectievelijk Joosten & Partners (Boogaard). In 1999 
volgde de fusie tot Vanderwal & Joosten, waarbij Witte 
in dienst trad. Na verloop van tijd werden de resterende 
aandelen van de naamgevers van het bedrijf overgeno-
men, en trekken zij nu zo’n zes à zeven jaar gezamenlijk 
de kar. Hoe kwamen zij in het expertisevak terecht? Syd-
ney Boogaard studeerde aan de Hogere Zeevaartschool 
en voer enkele jaren als eerste stuurman op chemicaliën-
tankers. In tijden dat het minder ging met de Nederland-
se scheepvaart en schepen werden uitgevlagd, belandde 
hij aan wal. Als expert kon hij de kennis uit de studie en 
de opgedane ervaring prima aanwenden, onder meer 
voor werktuigbouwkundige schade, onder andere in de 
petrochemie en energie-opwekking. Voor Shell werden 
wereldwijd met name CAR-schades en property-schades 
gedaan. Jurjen Witte is opgeleid als ingenieur en had een 
eerste baan bij een aannemer, gericht op werkvoorbe-
reiding en uitvoering. “Dat was vooral jagen op planning 
en kosten”, vindt Witte, waarna hij zijn volgende baan, bij 
een ingenieursbureau, als “werk met afstand tot de prak-
tijk” ervoer. Een kleine advertentie in de krant bracht hem 
uiteindelijk op het spoor van het voor hem onbekende 
expertisevak. “Heel spannend en afwisselend werk, werd 
me tijdens mijn sollicitatie verteld. Ik ben er inmiddels 
achter dat daar geen woord aan gelogen is.” In het begin 
lag het accent voor hem op de gebieden CAR en aanspra-
kelijkheid, waarna hij zich meer is gaan toeleggen op de 
aansprakelijkheidsproducten AVB en BAV. Ook Gerrit Taal 
werd opgeleid als ingenieur en werkte bij een ingenieurs-
bureau en bij een aannemer. “Teveel bureauwerk. Ik wil-
de meer interactie. Eveneens via een krantenadvertentie 
ben ik in het vak gerold. Dat was het mooiste wat me had 
kunnen overkomen.” In zijn werk als expert heeft veelal 
het accent gelegen op technische verzekeringen, incluis 
montage en CAR, alsook bodemsanering. “Begonnen in 
een Engels expertisebedrijf ben ik dertig jaar geleden wel 
opgeleid met een Londens sausje, dat wil zeggen in de 
stijl van ‘loss-adjustment’, waarvan ik in mijn expertise-
werk nog steeds de vruchten pluk.”

Vooral schade-expert gebleven
Voor het maken van een afspraak voor een interview 
belden we directievoorzitter Gerrit Taal op zijn mobiele 
telefoon. Eerst wat bouwgeluiden op de achtergrond. 

door Jan Schrijver
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“Met Gerrit Taal, mag ik je zo terugbellen, ik ben nu met 
een schade bezig.” Alle drie de directieleden zijn regis-
ter expert. Het is niet alleen dat ze de re-titel achter hun 
naam willen hebben. Elk directielid behandelt dossiers. 
Zij zijn er wekelijks meerdere dagen per week voor op 
pad. “Elk groeiend bedrijf ontkomt er niet aan om bezig 
te zijn met het aanbrengen van structuur in het bedrijf, 
maar wij hebben de organisatie zo plat als een dubbeltje 
kunnen houden en wij drieën zijn niettegenstaande onze 
managementtaken toch vooral schade-expert gebleven”, 
zegt Jurjen Witte. “Doordat we met onze voeten in de klei 
zijn blijven staan, zitten we heel dicht op onze klant, of 
dat nu een verzekeraar, makelaar, verzekerde is. Of mo-
gelijk een bedrijf of overheid die met een niet verzekerde 
schade geconfronteerd is. En niet te vergeten, zitten we 
ook heel dicht op de collega’s in ons bedrijf. Wij maken 
zelf mee, wat zij dagelijks meemaken, waar zij in de prak-
tijk van alledag tegenaan lopen. We hoeven dus niets te 
‘vertalen’ vanuit het management naar de experts, voor 
ons volstaat het om ervaringen met elkaar te delen.” 

Informeel delen
Sydney Boogaard vult hierop aan: “Dat delen van infor-
matie doen we het liefst informeel en op een zo natuur-
lijk mogelijke manier. Zo hebben we op elk van onze 

drie vestigingen, Utrecht, Amstelveen en Rotterdam, een 
grote tafel, waaraan we gezamenlijk de door het bedrijf 
verstrekte lunch gebruiken. Het is goed ingeburgerd, om 
half een gaan we aan tafel, komt het dagelijks nieuws 
over tafel en wordt er over privé-aangelegenheden ge-
sproken. Op maandag blijft ook het voetbal van het af-
gelopen weekend niet onbesproken. Maar je ziet dat 
tussen de boterhammen en luchtige gesprekken door, 
tevens geklankbord wordt met elkaar over het werk, over 
dossiers. Er heerst hier geen van 9-tot-5 mentaliteit. En 
privé en zakelijk zijn dus niet strikt gescheiden bij ons, dat 
klopt. Dat zie je in meer dingen terug. Zo hebben we twee 
Whatsapp-groepen in het bedrijf, een voor de zakelijke 
berichten, en een voor ‘ook minder-zakelijke’ berichten. 
We hebben met de kerst een relatie-evenement, ‘Sfeer-
vol bomen’, waarbij op een boerderij in Nieuwegein met 
relaties en hun gezin wat gegeten en gedronken wordt en 
ieder gezin een kerstboom mee naar huis mag nemen. 
Ook al onze medewerkers zijn, met het hele gezin, aan-
wezig.”

Office-weekend
“We houden jaarlijks een ‘office-weekend’, dat - bij toer-
beurt - door een van de medewerkers georganiseerd 
wordt. De partners gaan in dit weekend mee. Het week-
end heeft altijd een leuk laagje geheimzinnigheid en er 
zit een of andere activiteit in, zoals afgelopen jaar waarin 
we zijn gaan sloepvaren. Er was een speurtocht voor de 
sloepen uitgestippeld”, zegt Gerrit Taal: “Eén keer in de 
vijf jaar gaat het office-weekend naar het buitenland. 
De laatste keer stond ik op Schiphol in een traditionele 
Lederhose, om iedereen van harte welkom te heten. Ze 
wisten alleen dat ze hun paspoort moesten meenemen; 
niet waarheen we zouden gaan. Dat werd Berlijn dus.” De 
mannen hebben er, aan het uitje naar de Duitse hoofd-
stad terugdenkend, zichtbaar schik in. Sydney Boogaard: 
“Wij willen dat onze medewerkers plezier in hun werk 
hebben, niet alleen omdat dat sociaal gezien erg wense-
lijk is, maar zeker ook omdat dat een noodzakelijke voor-
waarde is om je werk zo goed mogelijk te doen. Als je zelf 
aan het roer staat, maar niet met plezier naar je werk zou 
gaan, dan zou het onmogelijk zijn om dat wel van ande-
ren te verwachten. Maar gelukkig, ik had me geen mooier 
werk kunnen denken dan dat van schade-expert, het 
klinkt misschien wat obligaat, maar ik meen het echt.” 

Gerrit Taal
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Mt van vijf
Gerrit Taal: “Voor ons als management geldt ook dat we 
het met elkaar als MT - daarin zitten overigens ook San-
der van Amelsvoort en Roeland Steenvoorden -  plezierig 
willen hebben. Je kunt zeggen dat wij geen baas hebben, 
maar we zijn best kritisch naar elkaar. We kennen elkaar 
door en door, maar zijn het lang niet altijd eens. Dat is al-
leen maar goed, want daar kun je van leren en daar ben 
je nooit te oud voor. Als personen zijn we verschillend, 
wat ook weer bijdraagt aan goed afgewogen besluitvor-
ming.” Jurjen Witte: “Het komt zelden of nooit voor dat 
het in het MT op stemmen aankomt. Dat is ook de kracht 
van dit team; als ik bijvoorbeeld met een plan kom, maar 
de anderen zien daar weinig in, en in krijg het vervolgens 
ook niet uitgelegd waarom mijn plan dan zo voortreffelijk 
zou zijn, dan hecht ik daar grote waarde aan, dan ga ik 
mijn energie weer aan andere dingen besteden die wel 
gezamenlijk gedragen worden. Daaruit spreekt ook onze 
wil om niet als vijf individualisten maar als team bezig te 
zijn”. Weliswaar is kantoor Utrecht de statutaire zetel en is 
daar de administratie gevestigd, maar de personele be-
zetting is ongeveer gelijk verdeeld over de drie vestigin-
gen. Jurjen Witte is verantwoordelijk voor de aansturing 
van kantoor Utrecht. Gerrit Taal ontfermt zich naast de 
algemene zaken over de aansturing van kantoor Rotter-
dam. Sydney Boogaard is verantwoordelijk voor finan-
ciën, hij werkt doorgaans vanuit kantoor Amstelveen. 
Hij onderhoudt bovendien de contacten binnen het 
internationale netwerk waarin mondiaal wordt samen-
gewerkt met McLarens Global Claims Services. Roeland 
Steenvoorden ontfermt zich over de aansturing van het 
kantoor Amstelveen. Sander van Amelsvoort heeft in het 
MT als speciaal aandachtsgebied kwaliteits- en contract-
management. De vijf MT-leden hebben als partners geza-
menlijk 100% van de aandelen in het bezit van Vanderwal 
& Joosten, waarbij het aandelenbelang van de directiele-
den groter is dan de belangen van Steenvoorden en Van 
Amelsvoort. 

Volgende generatie
Gerrit Taal: “Sander en Roeland zijn zeg maar een gene-
ratie na ons. Dat is om meerdere redenen erg prettig. Zo 
hebben zij in sommige gevallen toch weer een andere 
kijk op de dingen, dat houdt ons scherp. Bovendien is 
dat handig voor een onafhankelijke voortzetting van het 

bedrijf in de toekomst, een vloeiende overgang van het 
bedrijf op een nieuwe generatie. Daarin past ook dat 
Klaas Brand op 1 januari aanstaande bij ons in dienst zal 
treden. In de berichtgeving daarover was al te lezen dat 
Klaas expertises gaat doen en aan onze filosofie kan gaan 
wennen. Dat klinkt voor de buitenwereld wellicht wat 
hoogdravend, maar wij vinden dat zelf niet. Wij gedijen 
namelijk goed bij de filosofie zoals wij die zien en die den-
ken wij anders is dan gemiddeld. Als het loopt zoals wij 
en Klaas het voor ogen hebben, is het de bedoeling dat 
hij op termijn in het MT toe zal treden en een belang zal 
nemen. Behalve dat het prima klikt met Klaas, vinden wij 
het ook van wezenlijk belang dat hij zijn juridische kennis 
en ervaring meebrengt. Binnen ons bedrijf is hij de enige 
jurist. Bovendien heeft hij ervaring met marketing opge-
daan en daar kunnen we ook ons voordeel mee doen. Zo-
als gezegd is één van onze kernwaardes ‘betrokkenheid’, 
in welk licht persoonlijk ‘communiceren’ met onze klan-
ten cruciaal is, om het even of dat nou opdrachtgevers of 
verzekerden of collega’s zijn. In combinatie daarmee zijn 
goede marketing-skills eveneens van belang.” 

Arbeidscontract op 2 A4tjes
De kracht van de gebezigde filosofie komt volgens Taal 
ook tot uitdrukking in het feit dat een arbeidsovereen-

Jurjen Witte
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U heeft brandschade?
Guliker is specialist in het reinigen van inboedel, inventaris, goederen (bedrijfsmatig) en opstallen die vervuild zijn 
door brand bij particulieren of bedrijven. Naast het beredderen, zorgt Guliker ook voor ontgeuring, reiniging en 
herstel.

U heeft waterschade?
Guliker richt zich niet alleen op direct zichtbare waterschade, maar kijkt verder. Waterschade door lekkage of bluswa-
ter (na brand) vereist immers een grondige aanpak. Niet alleen vanwege de overlast, maar juist omdat waterschade kan 
leiden tot vervolgschade.

Professionals in schadeherstel bij brand- en waterschade
Gespecialiseerd in het beredderen, reiniGen en herstellen.

Guliker B.V.  Edisonstraat 18, 3861 NE Nijkerk, Telefoon 033 245 02 04, E-mail contact@guliker.nl, www.guliker.nl

24/7 bereikbaar: 033 245 02 04

Naamloos-2   1 15-06-15   18:29
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komst van het bedrijf maar twee A4tjes beslaat. “Daar 
is iedereen, die bij ons een arbeidsovereenkomst krijgt 
aangeboden, verbaasd over.  Naar gelang de afstand 
tussen management en medewerkers groter wordt, zijn 
er meer spelregels nodig. We proberen de regels tot een 
minimum te beperken. Bijvoorbeeld:  er staat in dat een 
functie voltijd dus 40 uur is, maar er staat dan vervolgens 
niet in dat de medewerker geacht wordt van half 9 tot 
5 te werken. Vul dat maar zelf in, maar doe dat dus op 
basis van eigen verantwoordelijkheid, met die gevraagde 
betrokkenheid en deskundigheid, waarin de benodigde 
technische kennis en praktijkervaring. Daarbij is het 
als werkgever vooral onze taak om de medewerkers zo 
goed mogelijk te faciliteren hun werk te kunnen doen.” 
Sydney Boogaard: “Ook afwijkend is dat we geen harde 
targets hebben, dat we niet spreken in de trant van: voor 
volgend jaar moeten we 10% groeien. Wij concentreren 
ons daarentegen volkomen op de kwaliteit, de beleving, 
de samenhang van ons als groep van 35 mensen. Wij we-
ten inmiddels uit ervaring dat we zo ons werk het beste 
kunnen doen, met plezier, en dat de positieve resultaten 
dan vanzelf komen. Dat klinkt niet bedrijfseconomisch 
wetenschappelijk, maar het is gedurende onze lange er-
varing ‘bewezen’ dat deze manier van ‘organische groei’ 
voor ons werkt.”

persoonlijk contact
Naast de 35 mensen die bij Vanderwal & Joosten wer-
ken, worden vijf consultants voor expertiseopdrachten 
ingezet, te weten Jan Joling (bedrijfs- en vermogens-
schade), Ger Koestering (bedrijfs- en vermogensschade), 
Karel Terwel (constructieve veiligheid), Leo Visser (be-
ton- en trillingsspecialist) en Jan Stark (staalconstruc-
ties). Op een handige factsheet zijn zij en alle experts die 
in dienst zijn bij Vanderwal & Joosten met pasfoto, mo-
biel telefoonnummer en e-mailadres overzichtelijk op 
een rij gezet. “Iedere expert kan zodoende gemakkelijk 
persoonlijk benaderd worden door klanten. Wij willen 
het omgekeerd ook stimuleren dat iedere expert met de 
klanten contact op kan nemen, in alle lagen van de orga-
nisatie van onze klanten, met schadebehandelaars, met 

afdelingshoofden, met managers, het maakt niet uit. Bij 
ons geldt niet dat er specifieke contacten aan bepaalde 
personen binnen onze organisatie gekoppeld of voor-
behouden zijn. Maar als er een bepaalde klik is tussen 
personen en die hebben graag contact met elkaar, dan 
moet dat uiteraard ook kunnen. Dat ontwikkelt zich dan 
vanzelf”, zo licht Boogaard  toe. 

permanente ontwikkeling
Van de 26 experts zijn er vijf partner, acht senior-expert 
en dertien expert. Van de dertien experts zijn er nog elf 
géén register-expert. “We streven er wel naar dat ieder-
een register-expert wordt, iedereen volgt de NIVRE-oplei-
dingen daartoe”, aldus Taal, die zelf in het hoofdbestuur 
zit van het NIVRE, met als portefeuille PE/Seminar. “Ook 
binnen het bedrijf zijn we, ook als partners, actief bezig 
met opleiding en begeleiding. Dat is leuk en dat houd je 
scherp”, zegt hij, waarbij Jurjen Witte aanvult: “Wat dat 
betreft kan ook genoemd worden dat de dossiers - geen 
één uitgezonderd - bij ons collegiaal getoetst worden. 
Ook ònze dossiers worden ‘tegen gelezen’. Dat ‘toetsen’ 
moet je overigens ook leren. Het gaat niet om de punten 
en komma’s. Wel of het in begrijpelijke taal geschreven is, 
zodat ook een niet-techneut begrijpt wat wij als techneu-
ten schrijven.” <

Sydney Boogaard
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Meer mogelijkheden
voor Stichting Salvage 
Stichting Salvage – de organisatie die gedupeerden na een calamiteit op-
vangt, de schade beperkt en werkzaamheden namens verzekeraars in gang 
zet – werkt sinds 1 december 2016 met een verruimd mandaat van de ge-
zamenlijke brandverzekeraars. Het verruimde mandaat heeft betrekking op 
de inzet bij wateroverlast, na een storm en bij grote incidenten, de inzet van 
groot materieel, de samenwerking met de overheid en de kosten die kun-
nen worden gemaakt.

Bij wateroverlast en na een storm rukte Salvage al zo’n 
300 keer per jaar uit, maar uitsluitend na vooroverleg of 
op grond van afspraken met afzonderlijke verzekeraars. 
Nu is dat niet meer nodig. Ook bij deze calamiteiten gaat 
het erom onderdak voor mensen te regelen, de schade 
te beperken en namens de verzekeraars op te treden. De 
aanpak na een brand en de hulp na slecht weer of een 
overstroming kunnen in zekere zin gelijkwaardig zijn. Na 
een brand is immers de waterschade door het blussen 
veelal groter dan de brandschade op zich. 

Grote incidenten
De tweede uitbreiding van het mandaat betreft grote 
incidenten, zoals een explosie in een flatgebouw waar-
door een groot aantal appartementen onbewoonbaar is 
geworden of een uitslaande brand waardoor een groot 

gebied met asbest wordt besmet. Bij zulke calamiteiten 
is het voor de overheid lastig dat er veelal een groot aan-
tal verzekeraars bij betrokken is. De overheid heeft dan 
behoefte aan één aanspreekpunt, van waaruit informatie 
kan worden gegeven en acties kunnen worden gecoördi-
neerd. Het verruimde mandaat geeft Stichting Salvage de 
mogelijkheid om als zodanig op te treden. 

Inzet van materieel
Het verruimde mandaat heeft vervolgens betrekking op 
de inzet van groot materieel, zoals het plaatsen van hek-
ken en het gebruik van een shovel. Over het algemeen 
ging Stichting Salvage daar terughoudend mee om, on-
der meer vanwege de kosten. Ook het laten bewaken van 
een object, bijvoorbeeld om te voorkomen dat sporen 
van brandstichting  zouden verdwijnen, werd doorgaans 
niet in gang gezet, omdat Stichting Salvage dat niet tot 
haar taakgebied rekende. Nu hebben de brandverzeke-
raars aangegeven dat zulke acties wel kunnen worden 
ondernomen.

partner van de overheid
Het verruimde mandaat stelt vervolgens Stichting Sal-
vage in staat partner van de overheid te zijn in de hulp-
verlening namens verzekeraars. Zodra een overheidsin-
stantie denkt dat Stichting Salvage iets kan betekenen, 
kan daarvoor rechtstreeks contact met Salvage worden 
opgenomen. De verzekeraars hebben het vertrouwen in 
Salvage als vooruitgeschoven belangrijke post, operati-
oneel in het veld, die namens de verzekeraars een punt 
kan maken en actie kan ondernemen.
 
Ruimer budget
Belangrijk is tot slot dat Stichting Salvage ook voor wat 
betreft de te maken kosten een verruimd mandaat heeft 
gekregen. Het beschikbare budget per object was bij ca-
lamiteiten in de particuliere sfeer bijna altijd toereikend, 
maar ging het om grote incidenten of calamiteiten in of 
bij bedrijven, dan kwamen de grenzen ervan vaak snel in 
zicht. Het verruimde mandaat wat het budget betreft, is 
bedoeld om door te kunnen pakken. Wel is afgesproken 
dat in ieder geval in de komende periode de gemaakte 
kosten boven een afgesproken bedrag met de betrokken 
verzekeraars zullen worden geëvalueerd. <



omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

Voor een onafhankelijke technische en tactische
expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:

- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33
Telefax 072 - 506 25 52

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com

Si
ne

 A
cc

ep
tio

ne
 P

er
so

na
ru

m
B I E S B O E R  Expertise B.V.

onafhankel i jke  technische-  en tact i sche exper t ise

Reeds meer dan 20 jaar

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

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

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

VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de 

restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde. 

VOOR ALLES VAN WAARDE

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

MUSEUMWACHT DOCUMENTENWACHTCALAMITEITEN RESTAURATIE

Meer informatie: EMG b.v. | 040 - 84 28 716 
 info@excellentmediagroep.nl | www.schademagazine.nl

adverteer nu in SCHADE magazine
of in onze wekelijkse nieuwsbrief

vraag naar onze
speciale voorwaarden

O n a f h a n k e l i j k  va k b l a d  vo o r  s c h a d e p ro fe s s i o n a l s



www.schade-magazine.nl                      11

E x p E Rt I S E

George Oostrom nieuwe voorzitter van het NIVRE 

“Stoere pogingen in richting STP, 
verzanden veelal nog in idealisme”

Per 1 december 2016 heeft George Oostrom, managing direc-
tor van Crawford & Company (Nederland) voor Benelux en 
Frankrijk, voor een periode van twee jaar het voorzitterschap 
van NIVRE op zich genomen. In die functie zal hij met een aan-
tal ingrijpende ontwikkelingen te maken krijgen. Vergrijzing in 
het corps experts, straight through processing aan de onder-
kant van de markt en fundamentele veranderingen in het ver-
zekeringsbedrijf zullen hem ongetwijfeld gaan bezighouden.

De vergrijzing onder de experts is natuurlijk niet een ontwikkeling van 
vandaag op morgen, “maar als we niet opletten, niet voldoende in oplei-
dingen investeren en zij-instromers geen kansen geven, zal er ongetwij-
feld een disbalans ontstaan”, aldus George Oostrom. “Natuurlijk heeft 
NIVRE een degelijke basisopleiding voor registerexperts, maar de echte 
scholing van gespecialiseerde experts zal toch door de expertisebureaus 
zelf moeten gebeuren. Al sinds jaar en dag gaan er stemmen op om van 
de basisopleiding een hbo-achtige opleiding te maken, en dat spreekt 
mij wel aan, maar gemakkelijk is het niet. Bij de verschillende exper-

tisediensten werken immers heel verschillende experts.” Een mogelijke 
oplossing van het probleem is het zij-instromers gemakkelijker maken 
als expert (maar dus niet als registerexpert) te laten functioneren. “We 
zien steeds meer hoogopgeleide mensen dit werk doen”, licht Oostrom 
toe. “Vroeger had een enkeling een universitaire opleiding, maar in ons 
bedrijf werken nu al zo’n dertig juristen en meer dan twintig ingenieurs. 
Daarmee wordt ons bedrijf – maar natuurlijk niet elk expertisebureau – 
meer een organisatie van consultants.”

NIVRE heeft degelijke basisopleiding voor 

registerexperts, maar de echte scholing van 

gespecialiseerde experts zal toch door de 

bureaus zelf moeten gebeuren

Stp
Een andere fundamentele ontwikkeling in de wereld van experts is 
‘straight through processing’ aan de onderkant van de markt. “Die ont-
wikkeling zal zich ongetwijfeld doorzetten”, zegt George Oostrom. “Er 
zal met andere woorden veel meer gewerkt gaan worden met fraude-
checks, beslismodellen, algoritmes en dergelijke op grond waarvan ge-
automatiseerd zal worden bepaald in hoeverre een schade wel of niet 
wordt betaald. STP wordt nu nog nauwelijks toegepast – zo innovatief 
is de verzekeringsbranche nu ook weer niet – maar je kunt je afvragen 
of er wel experts naar een schade van 500 euro moeten gaan kijken. Het 
antwoord is nee, zo’n schade kan op een heel andere manier worden 
afgehandeld, tegen een veel lagere prijs. Natuurlijk zal er aan de andere 
kant van de markt, bij grote en complexe schades, nog steeds iemand 
komen kijken, maar bij kleinere schades kost dat alleen maar geld. Ver-
zekeraars willen bepaalde marges realiseren. Ze kunnen dat proberen 
door groei te bewerkstelligen, maar in de verzadigde Nederlandse markt 
is dat niet zo heel eenvoudig, en ze kunnen naar de kosten kijken. Exper-
tise is natuurlijk een kostenpost, dus moet daar praktisch over worden 
nagedacht. Het lijkt me daarom logisch dat er voor de onderkant van 
de markt STP zal worden toegepast. Er worden wel stoere pogingen in 
die richting ondernomen, maar deze verzanden veelal nog in idealisme, 
vind ik. Bovendien is de verzekeringsmarkt zelf redelijk risicomijdend en 
dat is natuurlijk heel bijzonder, want we zijn heel goed in het accepteren 
en verzekeren van risico’s. Toch zullen we voor de continuïteit van onze 
bedrijven sterk op STP moeten inzetten. Een groot voordeel daarvan is 
ook nog, behalve kostenbesparing en klanttevredenheid, dat je veel be-
ter dan met de oude systemen data kunt verzamelen. En ook voor de 
verzekeraars geldt: wie data heeft, is koning!” <
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Uitgebreide risicoanalyses
verrijken inspectierapporten
Het nieuwe jaar brengt voor Burghgraef van Tiel & Partners, het bureau voor 
onafhankelijke risico-inspecties en preventieadviezen, nieuwe ontwikke-
lingen en nieuwe mogelijkheden met zich mee. Grading van risico’s zal de 
rapportages over risicobeoordelingen nog verder verrijken en zal meer dan 
ooit op de opleiding van risicodeskundigen, underwriters en intermediairs 
worden ingezet. Een gesprek over deze ontwikkelingen met Jurjen Burgh-
graef, directeur-eigenaar van Burghgraef van Tiel & Partners.

Met ‘grading’, dat wil zeggen de waardering van risico’s, 
komt Burghgraef van Tiel & Partners tegemoet aan een 
wens die al enige tijd bij verzekeraars leeft. Acceptanten 
hebben immers maar een beperkte tijd om risico’s te 
beoordelen. Hoe meer handvatten zij daarvoor krijgen, 
hoe beter dat voor de business is. Burghgraef van Tiel & 
Partners is daar echter niet meteen mee naar buiten ge-
treden. Om goed beslagen ten ijs te komen, is bijna twee 
jaar lang aan de opzet van het systeem en de opleiding 
van de medewerkers gewerkt. “Daar zit veel ontwikkeling 
achter”, zegt Jurjen Burghgraef, “met heel veel testen. Het 
resultaat is dat iedereen in ons bedrijf bij het beoordelen 
van risico’s tot dezelfde grading komt. Het maakt dus niet 
uit welke inspecteur de risico’s beoordeelt.” De grading 
zal per 1 januari 2017 in de ‘fullscan’-rapportages van 
Burghgraef van Tiel & Partners worden ingevoerd. Het 
systeem is voor vijf rubrieken ontwikkeld: brand, storm, 
waterschade, bedrijfsschade en inbraakschade. “Met dit 
systeem is nog beter te zien in hoeverre preventie loont. 
Er wordt mee aangegeven waar de klant zit als hij niets 
doet en waar hij kan komen als hij onze preventieadvie-
zen opvolgt. Op die manier wordt de kwaliteit van de 
risico’s meer inzichtelijk. Met grading maken we een be-
langrijke slag op dit gebied”, aldus Jurjen Burghgraef.

Modules
Bij Burghgraef van Tiel & Partners wordt veel belang ge-
hecht aan de kwaliteit van de rapportages en grading zal 
daar in niet geringe mate aan bijdragen. De rapportages 
zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats op adequate risi-
cobeoordelingen gestoeld, maar daarnaast zeker ook op 
het interne handboek van het bedrijf. In meer dan 1.400 

pagina’s is in dit handboek alle ervaring van Burghgraef 
van Tiel & Partners vastgelegd, onderverdeeld in modu-
les als detailhandel, metaal, hout, kunststof, agrarisch, 
food, horeca, brandwerende scheidingen, beveiliging, 
blusmiddelen, verwarming, bedrijfsschade, drukkerijen, 
scholen enzovoort. Dit handboek garandeert dat het 
hele team van Burghgraef van Tiel & Partners op dezelfde 
wijze risicobeoordelingen uitvoert en daarbij tot dezelfde 
uitkomsten komt. Met het samenstellen van het hand-
boek is meteen bij de oprichting van het bedrijf begon-
nen, op 1 oktober 2004. “Mijn partner Johan van Tiel – he-
laas in 2014 overleden – was van origine schade-expert”, 
licht Jurjen Burghgraef toe. “Van hem hebben we geleerd 
dat je vanuit schade-ervaringen risico’s moet beoorde-
len en preventieadviezen moet opstellen. Door schades 
te analyseren, kun je vaststellen hoe ze zijn te voorko-
men.” Van oudsher zijn de inspecties vooral op brand, 
inbraak, storm  en waterschades gericht geweest en 
daar zijn later aansprakelijkheidsrisico’s aan toegevoegd. 
Jurjen Burghgraef: “Aansprakelijkheid zou in mijn ogen 
veel meer moeten worden beoordeeld dan nu het geval 
is. Dat gaat dan van productaansprakelijkheid bij een 
landbouwmechanisatiebedrijf tot de mogelijke aanspra-
kelijkheidsstellingen – denk bijvoorbeeld aan eventuele 
milieuclaims – van een chemiebedrijf. Verzekeraars, maar 
ook verzekerden zelf, willen gewoon weten tot waar hun 
dekking reikt. Dat leggen wij dan vast, niet zelden samen 
met de tussenpersoon, want die is vaak een belangrijke 
schakel in het geheel.”

Volledige rapportages
“Doordat wij veel vastleggen”, vervolgt Jurjen Burghgraef, 
“denkt iedereen in ons bedrijf hetzelfde. Dat is een eer-
ste, belangrijke kwaliteit. Daarnaast willen we in onze 
rapportages alle risicofactoren beschreven hebben, ook 
al zijn ze goed beveiligd. Verzekeraars zijn er zo van ver-
zekerd dat alle risicofactoren beoordeeld, besproken en 
voldoende afgeschermd zijn – en als dit laatste niet het 
geval is, wordt duidelijk aangegeven dat het risico onbe-
schermd is. Zijn de risico’s daarentegen wel voldoende 
afgeschermd, dan wordt dat in onze rapportages niet 
slechts aangegeven zonder naam en toelichting. Altijd 
wordt voluit beschreven om welke risico’s het gaat. In 
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onze rapportages zal bijvoorbeeld ook altijd worden aan-
gegeven waar een onverhoopte brand zal stoppen, dus 
hoe effectief de compartimentering is en wat de verze-
keraar in dat geval aan schade kwijt zal zijn. Omdat in 
onze markt de marges onder druk staan, blijven we ons 
systeem verder automatiseren. Daardoor kost het rap-
porteren, ondanks het onderzoeken en vermelden van 
extra risicofactoren, bijvoorbeeld cyber, het onvoorzien 
binnendringen van water en kelders vol techniek, niet 
meer tijd dan in het verleden. Een goed, volledig verslag 
staat bij ons centraal. De verzekerde wordt daarbij nooit 
voor verrassingen geplaatst, omdat wij bij hem alles aan 
tafel bespreken, ook als dat een slechtnieuwsgesprek is. 
We geven duidelijk aan wat wij ervan vinden en wat we in 
ons rapport zullen beschrijven. In die zin kennen wij ook 
geen ‘conceptrapportages’.”

Opleidingen
De kwaliteit van Burghgraef van Tiel & Partners zit ver-
volgens ook in de opleidingen die door het bedrijf wor-
den verzorgd, voor nieuwe medewerkers evenals voor 
medewerkers van opdrachtgevers. De opleiding van de 
eigen medewerkers neemt maar liefst drie tot vijf jaar in 
beslag. In dat traject leren zij te denken en te handelen 
zoals hun ervaren collega’s dat doen, zodat zij uiteindelijk 
risico’s op dezelfde wijze beoordelen en daar op dezelfde 

wijze verslag over doen. De training voor derden  – een 
opleiding van in totaal tien trainingsdagen – leidt op tot 
risicodeskundige. Deze training werd tot nu toe eens in 
de twee jaar gegeven, en zou pas in 2018 weer op het pro-
gramma staan, maar vanwege de grote belangstelling er-
voor start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2017 
een nieuwe uitvoering ervan. Inschrijvingen zijn nog wel-
kom. Burghgraef van Tiel & Partners verzorgt daarnaast in 
company-trainingen voor acceptanten bij verzekeraars.

Internationaal
Burghgraef van Tiel & Partners verricht steeds vaker inter-
nationale inspecties in Europa en desgewenst zelfs daar-
buiten. “Als een opdrachtgever wil dat wij bijvoorbeeld 
een toeleverancier beoordelen, doen wij dat”, zegt Jurjen 
Burghgraef. “In het kader van onze continuïteitsanalyses 
komt het immers met enige regelmaat voor, dat men 
toch wel erg van een buitenlandse vestiging afhankelijk 
is. Over het algemeen gaat het hierbij om grote fabrieken, 
zoals bijvoorbeeld de producent van autobanden.” Een 
en ander is illustratief voor het succes van Burghgraef 
van Tiel & Partners. “Wij groeien nog steeds”, zegt Jurjen  
Burghgraef tot slot. “Belangrijk is dat we niet alleen kri-
tisch en rechtvaardig zijn, maar ook enthousiasme uit-
stralen. Want uiteindelijk willen verzekerden geen schade 
en zijn we het visitekaartje van onze opdrachtgevers!” <
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10 jaar Gelukkig GBL

De Letselschade Raadsdag stond dit jaar helemaal in het teken van het feit 
dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) tien jaar geleden werd 
ingevoerd. ‘10 jaar Gelukkig GBL’ klonk door in alle presentaties en inter-
mezzo’s tijdens deze dag, op 17 november 2016 in evenementenlocatie Vee-
rensmederij in Amersfoort. Circa 150 geïnteresseerden vierden het feestje 
mee.

De aanwezigen werden welkom geheten door drs. De-
borah Lauria, directeur van De Letselschade Raad. Zij 
verving in deze rol Aleid Wolfsen, voorzitter van het 
Platformoverleg van de raad. Wolfsen werd in augustus 
tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens be-
noemd. Vanwege verplichtingen in deze functie kon hij 
niet aanwezig zijn en zal hij ook, zo werd aan het einde 
van de dag aangekondigd, zijn functie als voorzitter van 
het Platformoverleg, na acht jaar, neerleggen. Deborah 
Lauria introduceerde de sprekers en gaf een schets van 
de fase waarin De Letselschade Raad verkeert. Na de op-

richtingsfase en een consolidatiefase volgt nu een door-
ontwikkeling, waarin grotere en serieuzere onderwerpen 
zullen worden aangepakt, die ongetwijfeld meer tijd 
zullen vergen. Lauria noemde als voorbeelden de zorg-
schade, het smartengeld en de aanbeveling om met één 
medisch adviseur te gaan werken. Dagvoorzitter prof. mr. 
Ivo Giesen, hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff 
Instituut voor Privaatrecht van de universiteit Utrecht, 
parafraseerde de woorden van Deborah Lauria door te 
stellen dat De Letselschade Raad de puberfase ingaat – 
doorgaans een spannende en geen gemakkelijke tijd.

principiële discussie
De eerste spreker was drs. Wim Deetman, die in het verle-
den minister van Onderwijs en Wetenschappen, voorzit-
ter van de Tweede Kamer, burgemeester van Den Haag 
en lid van de Raad van State was. Hij stond aan de wieg 
van het Nationaal Platform Personenschade (NPP), de 
voorganger van De Letselschade Raad. Deetman haalde 
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herinneringen op aan de eerste vergaderingen en de eer-
ste besluiten die werden genomen, maar ging vooral ook 
in op het al of niet subsidiëren van De Letselschade Raad. 
Het besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid 
om de subsidie te stoppen, keurde Deetman ten zeerste 
af. Hij zei: “Die subsidie is destijds verstrekt na een prin-
cipiële discussie. De reden ervoor was tweeërlei. Om te 
beginnen wilde men liever geen wetgeving plegen op het 
punt van het afdoen van letselschade. Men wilde liever 
dat het in het veld, in de samenleving kon worden gere-
geld. Daarnaast wilde men de werkdruk op de rechter-
lijke macht verminderen. In feite wilde men met de subsi-
die andere uitgaven onnodig maken, door te voorkomen 
dat er allerlei nieuwe typen zaken voor de rechter zou-
den worden gebracht. Ik kan me indenken dat wanneer 
er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen en 
de overheid daar geld voor geeft, die overheid even wil 
afwachten of dat allemaal lukt en niet kan zeggen: hier 
heb je voor de oneindigheid geld. Maar als blijkt dat de 
zaken goed gaan, dat we er wat aan hebben en dat eruit 
komt wat men vanuit Justitie wilde bereiken, dan is er 
alle reden om de subsidie te continueren. Dat was al een 
discussie toen ik bij het NPP wegging en die discussie is 
in feite nog niet beslecht. Dat nu, nadat was toegezegd 
dat de subsidie zou worden gecontinueerd, daar door de 
staatssecretaris een streep is gehaald, dus dat de over-
heid als het ware naar u toe kwam en nu weer wegloopt, 
vind ik een heel lastige!”

Innovatieve rechtsprocedures
Ook prof. mr. Maurits Barendrecht kon herinneringen 
aan een inmiddels redelijk ver verleden ophalen. Baren-
drecht is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van 
Tilburg en tevens academisch directeur van HILL Inno-
vating Justice, een innovatie-instituut voor de juridische 
sector. Hij was een van de ‘founding fathers’ van de Ge-

dragscode Behandeling Letselschade en vertelde onder 
meer: “Op een bepaald moment liep het met de advoca-
tuur hoog op. Nu ik erop terugkijk, heb ik er misschien 
wel meer begrip voor dan toen. Wat we vroegen van de 
advocatuur, raakte de rol en de kernwaarde van de vrije 
advocaat, die vrij is om belangen te behartigen, terwijl we 
hem vroegen deel te worden van een private structuur. 
Nu ik erop terugkijk, zat die rolvastheid misschien ook 
wel aan de andere kant. Want was het niet zo, dat de aan-
sprakelijkheidsverzekeraars toch ook wel erg aan hun rol 
hechtten? Hun model was primair de aansprakelijkheids-
verzekering en niet de centrale positie van het slachtoffer. 
Ik denk dat die rolvastheid nog steeds een belemmering 
voor verdere voortgang is. Het is ontzettend moeilijk 
om tot nieuwe rollen te komen waarin je de burger mis-
schien beter kunt helpen.” Volgens Maurits Barendrecht 
vinden in het juridisch werkveld essentiële veranderin-
gen plaats. “De rechterlijke macht heeft zich voor meer 
maatschappelijk werkbare oplossingen uitgesproken”, 
stelde hij. “Dat is echt een verandering. Bijzonder is ook 
dat de president van de Hoge Raad daarin is meegegaan. 
Die rechterlijke macht wil dus voor de burger meer bete-
kenen. Met de conflicten die zij voor zich zien, moeten ze 
wat en hun handen jeuken om dat menselijker en beter 
te doen. Wat daarvoor nodig is – en ik sluit me wat dat 
betreft van harte bij Deetman aan – is dat daarin wordt 
geïnvesteerd. Het kost geld om innovatieve procedures 
te maken. Daarbij gaan de kosten voor de baat uit. Wie 
zo ontzettend veel waarde toevoegt, moet die op een be-
paalde manier kunnen terughalen.”

pitches
Het programma van De Letselschade Raadsdag werd ver-
volgd met een drietal pitches over de verdiensten van de 
GBL en de wensen voor de toekomst. Mr. Astrid van der 
Wal, sectormanager Letsel en Verkeer bij SRK Rechtsbij-

Ivo Giesen Wim Deetman Maurits  Barendrecht 
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stand, poneerde de vraag of in de letselschaderegeling 
het slachtoffer inderdaad centraal wordt gesteld. Om-
dat de GBL niet op licht letsel van toepassing is, zijn er 
verschillende procesgangen voor licht en zwaar letsel. 
Helaas gaat het daarmee nog niet altijd goed, aldus Van 
der Wal. Zij hield een pleidooi voor het inbedden van die 
procesgangen in de werkprocessen van de schadebe-
handelaren. Drs. Richard Heling, directeur-eigenaar van 
Arbeidsdeskundig adviesbureau Heling & Partners, had 
geturfd dat in de eerste versie van de GBL één keer het 
woord ‘arbeidsdeskundige’ voorkomt en in de tweede 
versie acht keer. Bovendien komt er 27 keer het woord 
‘arbeid’ in voor. Hij gaf aan dat de arbeidsdeskundige in 
toenemende mate een belangrijke rol vervult bij de be-
handeling van letselschade, bijvoorbeeld als het gaat 
om de berekening van uitval, verlies van arbeidsvermo-
gen, huishoudelijke hulpbehoefte, verlies van zelfwerk-
zaamheid, de begeleiding van arbeidsre-integratie, het 
aanvragen van aanpassingen en voorzieningen en het 
vergroten van de arbeidsgeschiktheid. Voor de toekomst 
wenste hij een verdere ontwikkeling van de GBL, de ver-
dere invoering van herstelgerichte dienstverlening en 
een verbetering van de communicatie tussen partijen en 
met het slachtoffer. Drs. Thijs Brandt, geneeskundig ad-
viseur letselschade bij Achmea, hield een pleidooi voor 
een evaluatie van de medische paragraaf in de GBL. Zijn 
beroepsgroep GAV (Geneeskundig Adviseurs Verzeke-
ringszaken) wil daarover meedenken. In dit kader bena-
drukte Thijs Brandt dat het verschil tussen licht en zwaar 
letsel voor een medicus heel anders uitpakt dan voor een 
schadebehandelaar. Zijn wens voor de toekomst: meer 
onderzoek, onder meer voor de onderbouwing van de 
medische paragraaf, en meer overleg.

De waarde van socialisatie
Het ochtendprogramma werd afgesloten met een inlei-
ding van prof. dr. Ko de Ridder, honorair hoogleraar ver-

gelijkend publiek management aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. De Ridder leidde in 2012 in opdracht van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek ter 
evaluatie van De Letselschade Raad. De inzet van dat on-
derzoek was de vraag of de staatssecretaris zijn subsidie 
van vier ton aan de Raad na afloop van een eerste peri-
ode van vijf jaar opnieuw zou moeten toekennen. De Rid-
der: “De uitkomsten van de evaluatie wezen overduide-
lijk in de richting van het voortzetten van de subsidie en 
‘dus’ besloot de staatssecretaris deze financiering af te 
bouwen. In dat opzicht was mijn onderzoek geen succes. 
Voor de beantwoording van de vragen waarom de acti-
viteiten van de raad eigenlijk zo belangrijk zijn, heeft het 
onderzoek juist wel wat opgeleverd.” De Ridder gaf aan 
dat met name de combinatie van De Letselschade Raad 
en de GBL bijzonder effectief is gebleken. Hij zei: “De code 
is een vorm van zelfregulering en een bekend probleem 
daarvan is, dat de naleving moeilijk is af te dwingen. Dat 
zeggen de critici althans, terwijl de voorstanders zeggen 
dat afdwinging van de naleving helemaal niet nodig is. 
Het resultaat van de zelfregulering is immers niet van 
bovenaf opgelegd, maar door de betrokkenen vrijwillig 
aanvaard. Die regels zullen daardoor ook vrijwillig wor-
den nageleefd.” 
Het onderzoek van De Ridder toonde echter aan dat zelf-
regulering alléén geen garantie voor naleving biedt. Er zijn 
te vaak prikkels om het toch net even iets anders te doen 
dan de GBL en de richtlijnen aangeven. Voor naleving is 
het daarom ook nodig dat de regels blijvend  geïnterna-
liseerd zijn, een vanzelfsprekende norm vormen voor het 
handelen. “Internalisering is echter een continu proces”, 
aldus De Ridder. “De Letselschade Raad is nu precies de 
‘zachte’ toezichthouder die de partijen in de letselscha-
demarkt bij de les houdt en afwijkend gedrag zichtbaar 
maakt. De socialiserende werking van de structuur van 
De Letselschade Raad zorgt ervoor dat afwijkend gedrag 
niet alleen wordt gesignaleerd, maar ook wordt bespro-

Astrid van der Wal Richard Heling Thijs Brandt Ko de Ridder



www.schade-magazine.nl                      17

p E R S O N E N S C h A D E

ken en dat de tot stand gebrachte normering duurzaam 
als leidend binnen de branche wordt geaccepteerd. Het 
vereist een permanent ‘governance regime’ als De Letsel-
schade Raad om de sociale controle te organiseren die 
verzekert dat normen ingeprent blijven en alle partijen 
zich zullen blijven conformeren.”

tuchtraad
De rol van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (As-
surantiën) was het onderwerp van mr. Els Wesseling-van 
Gent, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en voorzitter 
van de Tuchtraad. Zij gaf een historisch overzicht van 
klachtbehandeling in het verzekeringswezen en ook een 
overzicht van de sancties die door de Tuchtraad kunnen 
worden opgelegd. “De Tuchtraad beoordeelt het gedrag 
van verzekeraars”, aldus Wesseling. “De gevallen die aan-
leiding geven tot een klacht kennen een grote diversiteit, 
maar als ik toch een rode draad moet aanwijzen, dan is 
het dat klachten die aan de Tuchtraad worden voorge-
legd, vaak hebben te maken met gebrekkige communi-
catie, niet goed georganiseerde interne klachtprocedures 
of een gebrek aan bewustzijn bij medewerkers van ver-
zekeraars van regels die door de branche zelf zijn opge-
steld.” Bij wijze van voorbeeld besprak zij twee zaken. In 
de eerste ging het om de bepaling in de GOMA (Gedrags-
code Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 
Medische Aansprakelijkheid) dat verzekeraars gehouden 
zijn om verzoeken tot schadevergoeding adequaat af te 
handelen en binnen drie maanden na ontvangst van de 
aansprakelijkheidsstelling een onderbouwd standpunt 
in te nemen. In deze zaak oordeelde de Tuchtraad dat de 
verzekeraar door het niet naleven van deze bepalingen in 
de GOMA de goede naam, het aanzien van en het vertrou-
wen in de bedrijfstak had geschaad. In de tweede zaak 
ging het over het niet naleven van de Bedrijfsregeling 
informatieverstrekking bij letselschade. Tijdens de be-
handeling van een klacht hierover, die door de Tuchtraad 

gegrond werd verklaard, had de verzekeraar aangevoerd 
dat het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding 
van de inwerkingtreding van die bedrijfsregeling enige 
tijd in beslag had genomen. “Voor dergelijke praktische 
argumenten heeft de Tuchtraad wel enig meeleven”, 
aldus Wesseling, “maar op een gegeven moment is het 
natuurlijk gewoon afgelopen. De Tuchtraad hecht aan-
zienlijk belang aan de correcte naleving van de door de 
branche gerealiseerde regelgeving en aangeslotenen be-
horen dan ook de nodige inspanningen te getroosten om 
hun beleid zo spoedig mogelijk aan nieuwe regelgeving 
aan te passen.”

Mores in de City
De Letselschade Raadsdag 2016 werd afgesloten met een 
betoog door antropoloog en journalist Joris Luyendijk, 
die een antropologische visie op de financiële dienst-
verlening gaf, en dan met name op de mores in ontslag-
procedures zoals die in de Londense City gelden. Tijdens 
de dag waren er ook optredens van Bedrijfstheater The 
Big Mo: vier acteurs die met humor, plezier en creativi-
teit de aanwezigen wisten te stimuleren tot interactiviteit 
met de inleiders over hun bijdragen. Tot slot bespraken 
Victor Jammers, lid van de raad van bestuur van Slacht-
offerhulp Nederland en ook lid van het bestuur van De 
Letselschade Raad, en directeur van De Letselschade 
Raad Deborah Lauria de fusie per 1 januari 2017 van De 
Letselschade Raad en de Stichting Keurmerk Letselscha-
de. “We zijn daar heel blij mee,” aldus Deborah Lauria, 
“omdat het Register GBL en het Keurmerk Letselschade 
nu nog naast elkaar bestaan, voor een deel met dezelfde 
deelnemers. Met een krachtenbundeling op dit gebied 
zullen de middelen ervoor beter en efficiënter kunnen 
worden besteed.”  
Dagvoorzitter Ivo Giesen had daar niets meer aan toe te 
voegen, waarna het tijd was voor de afsluitende, feeste-
lijke borrel. <

Ko de Ridder Els Wesseling Joris Luyendijk
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Bij RISK Verzekeringen gaat tweederde 
van de poststroom digitaal

RISK Verzekeringen heeft onlangs in een persbericht gemeld 
voor digitale en fysieke postverwerking gebruik te maken 
van het bedrijf Postex. Dit bedrijf verleent aan woningcor-
poraties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en aan 
de zakelijke markt en daarbinnen met name genoemd de 
financiële dienstverlening/assurantiebranche, oplossingen 
voor het outsourcen van de poststroom.

Postex (postex.com) is een Nederlands softwarebedrijf, gevestigd in 
Amsterdam en Gouda. Het bedrijf heeft een platform in de cloud ont-
wikkeld voor de verzending van vooral financiële correspondentie. Dit 
is een zogenoemde SaaS-oplossing, hetgeen staat voor Software as a 
Service. Voor de assurantiebranche werkt Postex onder meer samen 
met Grijpma-AsG en Bugs Business, voor de ontsluiting- en gegevens-
uitwisseling met systeemhuispakketten.

Bedrijven die gebruikmaken van Postex zijn zoveel mogelijk gericht 
op het digitaal verzenden van hun correspondentie. Niet voor alle 
klanten volstaat het om de correspondentie uitsluitend digitaal aan-
geleverd te krijgen. Postex verzorgt daarom vanuit zijn vestigingen 
ook het printen van stukken en verzenden ervan. Zowel in de online 
als in de fysieke poststroom worden de iDEAL-betaalmogelijkheden 
gefaciliteerd. Door dit zo aan te bieden worden klanten gestimuleerd 
sneller te betalen. In de fysieke stroom wordt de brug naar iDEAL ge-
legd door een QR-code op de rekening te zetten. Degenen die met 
hun mobiele telefoon of tablet internetbankieren en de code met hun 
telefoon of tablet scannen, komen direct in de iDEAL-omgeving. Een 
andere extra faciliteit is dat door de track-en-trace informatie binnen 
de verzendomgeving het versturende bedrijf kan beschikken over ge-
gevens met betrekking tot klantcommunicatie en betaalratio’s.

Het bedrijf Postex presenteerde zich onlangs tijdens de am:dag in de Jaarbeurs in Utrecht

RISK Verzekeringen (Risk.nl) is de tweede serviceprovider die gebruik-
maakt van verzenddiensten van het bedrijf (Adviesgroep Mulderij Verze-
keringen startte begin 2016). Vanuit het door RISK Verzekeringen gebruik-
te ANVA-pakket worden de documenten aan de verzender aangeleverd, 
zonder dat er aanpassing van de ANVA-inregeling nodig is. Ook groene 
kaarten worden vanuit het systeem gecreëerd. RISK Verzekeringen heeft 
de nieuwe werkwijze voor de poststroom gefaseerd ingevoerd. Gestart 
werd met een testfase met een vijftal via de serviceprovider werkende 
tussenpersonen. Daarna is opgeschaald. “We zijn nu twee maanden 
verder. Het is ons gelukt om in die twee maanden ons bestaande print- 
en bezorgproces te vervangen door de Postex-straat. Inmiddels gaat nu 
68% van de post digitaal”, aldus Tony Dingemanse, projectmanager bij 
de serviceprovider.

(Zero)70  ISO-gecertificeerd

(Zero)70, het IT-bedrijf dat eigendom is van Van Ameyde, is ISO 
27001:2013 gecertificeerd. Deze normering betreft het Management-
systeem voor Informatiebeveiliging van (Zero)70.

(Zero)70 ontwikkelt, implementeert en onderhoudt Van Ameyde’s 
IT-systemen, waaronder het claims management systeem ECHO, en 
SaaS-functionaliteit ter verhoging van de efficiency van schadepro-
cessen. Deze SaaS-oplossingen worden door (Zero)70 in de systemen 
van Van Ameydes klanten – verzekeraars, makelaars, wagenparkbe-
heerders, risk managers en captives – geïmplementeerd. (Zero)70 
heeft vestigingen in Lissabon en Rijswijk.

Vernieuwde website van fraude-
softwarebedrijf Salviol

Salviol Global Analytics is een leverancier van fraude, risico en operatio-
nele performance automatiseringsoplossingen met vestigingen in Enge-
land, Slovenië en Amsterdam.
Het bedrijf heeft een vernieuwde website gelanceerd. Doel van de ver-
nieuwing is om de bezoekers gemakkelijker wegwijs te maken in de mo-
gelijkheden die de door het bedrijf geboden oplossing FROPS (Fraud, 
Risk and Operational Performance Solutions) biedt. Vanaf de site zijn 
brochures en klantencasussen te donwloaden. Salviol zegt toe regel-
matig met nieuwe content te komen, zoals nuttige informatie, artikelen, 
blogs en nieuwsbrieven.
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Nieuwe koers CED

November primeurmaand voor EMN

In De Glazen Ruimte in Maarssen is een groot deel van de managers van schade-afdelingen van verzekeraars op uitnodiging van CED bijeen 
geweest voor de feestelijke onthulling van het nieuwe logo van CED en de aftrap voor de nieuwe koers die het 45 jarige bedrijf inslaat. Daar-
bij wordt die nieuwe koers betiteld als ‘van schade naar waarde’. De namen MultiHerstel, EMN Mens, EMN Forensic en HDS Taxaties zijn in 
het CED-merk opgegaan. Onderdelen die wel onder afzonderlijke naam in de markt blijven opereren zijn SOS International en EMN (voor 
Brand, Marine & CAR/Aansprakelijkheid). 

De derde donderdag van november is traditioneel de dag dat de jonge flessen Beaujolais 
wijn ontkurkt mogen worden. En inmiddels traditioneel dat EMN zijn relaties dan uitnodigt 
om gezamenlijk het glas Beaujolais Primeur te heffen. Dat gebeurde op Golfbaan De Hooge 
Rotterdamsche.

Weervrouw Helga van Leur nam live in de zaal interviews af. Bijvoorbeeld 
van CED-ceo Hans Coffeng. Die gaf aan dat de schademarkt onder druk 
staat in die zin dat de aantallen schaden afnemen. Om toekomstbesten-
dig te zijn stelt CED zich maximaal open voor de klant. Als full service 
waardespecialist worden de klant diensten aangeboden. Tweede spre-

ker was TomTom topman Carlo van de Weijer. Die 
stak de zaal een hart onder de riem door te stellen 
dat de mens mobiel is en dat ook wil blijven. Aan-
sluitend ging IT-directeur Jan Rubingh in op de CED 
Connect Suit, de diverse IT-oplossingen die CED de 
markt biedt. Vervolgens presenteerde commerci-
eel directeur Marcel van Dijk (foto) het trendrapport 

Property. Hij gooide wat olie op het vuur met zijn stelling dat verzeke-
raars na omvangrijke schades (zoals de hagelschade van afgelopen 23 
juni) kansen missen door met name naar buiten te treden met berichten 
die accentueren hoe hoog de totale schade is uitgevallen. Grijp derge-
lijke schades meer aan om te benadrukken van hoeveel waarde je als 
verzekeraar dan bent. De 57-jarige Nigel Ackland hield als gastspreker 
een inleiding over vitaliteit in relatie tot zijn eigen levensverhaal, waarbij 
het verlies van zijn arm door een arbeidsongeval en zijn bionische arm-
prothese centraal stonden. Na afloop was er volop ruimte om onder het 
genot van een hapje, een drankje en levende muziek te netwerken (meer 
informatie hierover op onze website, 1-11 en 2-11). 

Operationeel directeur van EMN Roel Govaert 
heette de gasten welkom en ging daarbij kort 
in op de andere primeur van november, voor 
EMN het lanceren van een nieuwe huisstijl 
met bijbehorend nieuw logo. “We zijn daar blij 
mee en trots op. Want dit staat ook voor een 
stuk vernieuwing. De kleur paars in het logo, 
daar kunnen we verschillende betekenissen 
aan geven. Wij interpreteren als volgt. Paars 
staat voor bezit: property. En zowel binnen 
EMN Property, Liability, CAR als Marine draait 
het (uiteindelijk) bijna allemaal om de bezit-
tingen van mensen en bedrijven. Maar tevens 
en zeker zo belangrijk, paars betekent ook: 
familiebanden, vriendschap en warmte. En 
daar zit juist de crux. Specialistische schade 
expertise blijft centraal staan, maar we geven 
dit een extra dimensie door ons te richten op 
waarde. We willen hierbij denken en vooral 
handelen vanuit wat voor mensen en bedrij-

ven van waarde is. Dit omdat we ervan over-
tuigd zijn dat denken en handelen vanuit wat 
van waarde is voor mensen en bedrijven nog 
beter aansluit bij waar gedupeerden behoefte 
aan hebben en dat we uw klanten daarmee 
nog beter kunnen helpen. We noemen dit de 
waarde van specialistische expertise. We gaan 
hard aan de slag om dit invulling te geven. We 
vinden dan ook dat dit in de genen van onze 
mensen moet zitten. Daar moet u de komende 
periode ook daadwerkelijk iets van gaan mer-
ken. Dus trots op onze nieuwe huisstijl en de 
koers op waarde, maar ook trots op het feit 
dat EMN onderdeel van de CED group is”, aldus 
Roel Govaert.
De relaties genoten vervolgens met zicht op 
de skyline van Rotterdam van een ‘vier gangen 
walking dinner’ onder begeleiding van zo’n 
fruitig jong glas Beaujolais, waarvan na afloop 
voor alle aanwezigen een fles klaarstond om 

de Primeur thuis op een geschikt moment ver-
der te proberen.
EMN meldt dat het in een krimpende markt ge-
groeid is, te weten in 4 jaar tijd met bijna 40% 
naar 55 experts die ruim 11.000 opdrachten per 
jaar behandelen.
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Ook bedrijfsmatige Salvage-certificering
voor Polygon

Reconditioneringsbedrijf Polygon heeft veertien vestigingen in ons land. Die zijn alle gecertificeerd voor inzet door de Stichting 
Salvage voor particuliere schades. Onlangs zijn vijf van deze vestigingen bovendien gecertificeerd om door de Stichting Salvage 
te worden ingezet bij bedrijfsmatige schades.

“De afgelopen periode heeft Polygon fors geïnvesteerd in zowel haar 
medewerkers als in apparatuur en materiaal. De focus lag vooral op 
het opleiden van mensen en het investeren in apparatuur om aan de 
eisen van Stichting Salvage te kunnen (blijven) voldoen. Daardoor kan 
Polygon u nu met trots informeren dat meerdere vestigingen vanaf 10 
oktober jl. naast particulier ook bedrijfsmatig gecertificeerd zijn”, aldus 
het bedrijf.

Dit betekent dat meerdere Polygon vestigingen nu ook bij grote, be-
drijfsmatige schades ingezet kunnen worden door Stichting Salvage om 
schade te beperken. Dergelijke schades zijn vaak uitgebreider en com-
plexer dan particuliere schades. Doorgaans worden er meer dan 3 me-
dewerkers ingezet die in een mogelijk risicovolle omgeving werken. Deze 
schades vereisen dus de inzet van medewerkers die goed opgeleid zijn 
om in dit soort situaties te werken.

“In het tweede kwartaal van dit jaar heeft een 
groot deel van de Polygon medewerkers dan 
ook de benodigde opleidingen gevolgd, met 
goed gevolg. Naast het voldoen aan de eisen 
voor certificeringen is een aanvullende reden 
voor het op peil houden van het opleidingsni-
veau dat Polygon zich voortdurend bezighoudt 
met het verder verbeteren van haar dienstver-
lening. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve apparatuur.” 
Algemeen directeur Marlies van der Meulen geeft aan: “Op dit moment 
zijn al onze veertien vestigingen particulier gecertificeerd en zijn vijf ves-
tigingen bedrijfsmatig gecertificeerd. Wij verwachten op korte termijn 
nog meer vestigingen op te kunnen laten gaan voor het certificaat be-
drijfsmatig. Wij kunnen gedupeerden dan nog beter van dienst zijn in de 
kritieke momenten na het ontstaan van schade.”

Bij ReFlex Personeel B.V. is Pim Burgers toegetreden als associ-
ate partner. Hij gaat zich bezighouden met detachering & wer-
ving & selectie van verzekeringsprofessionals.

Uitbreiding ReFlex Personeel

Pim Burgers heeft een ruime ervaring op het gebied van detachering 
& werving & selectie van verzekeringsprofessionals. Bovendien is hij 
jarenlang zelf werkzaam geweest in de branche, onder meer als scha-
debehandelaar verkeer en multibranche. Burgers onderhoudt zowel 
contacten met opdrachtgevers als met kandidaten en medewerkers.

ReFlex Personeel BV is gevestigd in Rotterdam en heeft daarnaast 
spreeklocaties in verschillende plaatsen in het land, onder meer Am-
sterdam, Den Haag, Utrecht, Apeldoorn en Den Bosch. “De toetreding 
van Burgers betekent voor ons een welkome uitbreiding”, zegt direc-
teur Martin Hesselberth.

V.l.n.r. op de foto Martin Hesselberth (directeur), Nico Wagenaar (associate partner) en Pim 
Burgers (associate partner)
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Barbatruck 
nieuwe naam in truckschadeherstel

Acht truckschadeherstelbedrijven hebben het nieuwe netwerk Barbatruck opgericht. Binnen dit netwerk zijn diverse specialis-
men vertegenwoordigd. Autoschade Herstel Groep vervult de faciliterende rol op het gebied van sales en marketing, netwerkbe-
heer, automatisering en centrale schadeafwikkeling.

De in Barbatruck samenwerkende bedrijven zijn geor-
ganiseerd door middel van een coöperatie. De acht op-
richtende truckschadeherstelbedrijven zijn: Bronk (Beu-
sichem), Castricum (Winkel), Glasbeek (Waddinxveen), 
Kooiker (Zwolle), Mooij (Opmeer), Mourits (Bedum), 
Munckhof (Horst) en Truckherstel Naaldwijk (Naaldwijk). 
Het is de bedoeling dat er geleidelijk aan meer deelne-

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts op de foto) voorzitter Martin Luinstra (Kooiker, Zwolle), Jeroen Castri-
cum (Castricum, Winkel), Jan van Kleef (formulemanager), Tim van der Meer (Truckschade Herstel, Naaldwijk) en 
René Kok (BASF).

mers zullen toetreden, naar ongeveer twintig deelnemers 
in het totaal. De bedrijven werken met een eigen calcula-
tiemodel. De deelnemers gebruiken als lak Glasurit (BASF 
Coatings). BASF heeft  de oprichting van Barbatruck on-
dersteund. 

Klant centraal
“De wensen van iedere klant staan centraal. Wij leveren 
kwaliteit en snelheid omdat we buitengewoon flexibel 
in de operatie zijn. Wij passen ons aan om hem zo snel 
mogelijk weer op weg te helpen”, zo luidde tijdens de pre-
sentatie de tekst van een van de sheets, met als titel ‘On-
derscheidend’. In dat licht bezien: stel dat een klant dan 
géén Glasurit lak op prijs stelt? “Mocht een klant per se lak 
van een ander merk willen, dan bestaat die mogelijkheid. 
We zullen dan wel vragen waarom, want we staan ach-
ter de producten die we gebruiken. Maar zoals gezegd, 
de wens van de klant staat centraal”, antwoordde coö-
peratievoorzitter Martin Luinstra. Hij gaf voorts aan dat 
Barbatruck zich richt op fleetowners, verzekeringsmaat-
schappijen, ZZP-ers, transporteurs en de merkdealer. 
“Elke opdrachtgever is uniek en kan bijzondere wensen 
hebben omtrent de service die geleverd moet worden. 
Over tal van zaken als haal- en brengservice, vervangend 
vervoer op maat en centrale schadeafhandeling kunnen 
daarom afspraken op maat worden gerealiseerd. Ook de 
website van Barbatruck speelt hierop in: deze is zeer an-
ders en vernieuwend en specifiek gericht op elke klant.” 
Op dit moment zijn weliswaar verkennende gesprekken 
met diverse doelgroepen gevoerd, maar nog geen afspra-
ken gemaakt. Nu het nieuwe netwerk gelanceerd is, kan 
daarmee begonnen worden, aldus Luinstra.

Visie, ambitie en naamgeving
Tijdens de presentatie werd ingegaan op visie en ambitie 
van het netwerk. “De truckschadebranche is onderhevig 
aan diverse veranderingen. De introductie van nieuwe 
technologieën en ontwikkelingen vraagt om specialisten. 
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ten, willen de initiatiefnemers de komende jaren het net-
werk nog wel uitbreiden en verdichten, naar in het totaal 
zo’n twintig bedrijven. Internationale uitbreiding wordt 
op termijn als mogelijkheid gezien, waarbij voor de hand 
liggend is dat België het eerste land zal zijn voor toetre-
dende bedrijven. Autoschade Herstel Groep (AHG) ver-
zorgt de backoffice en het management voor Barbatruck. 
AHG heeft daartoe inmiddels de personele organisatie 
met twee fte uitgebreid. <

Tevens is er een groeiende behoefte aan transparantie in 
de markt, waarbij korte doorlooptijden en vervangend 
vervoer op maat een noodzaak is”, is de visie en “De meest 
flexibele en snelste oplossing in de markt”, is de ambitie. 
Is de gekozen naam kinderachtig? Voorzitter Luinstra: “We 
zijn allemaal groot geworden met Barbapapa. Inderdaad 
een kinderserie over vrolijke wezens die zich in alles kon-
den transformeren en op die manier altijd weer met een 
oplossing wisten te komen. Ondersteund door een sterk 
verhaal en krachtige service, blijft de kracht: flexibiliteit en 
vindingrijkheid over. Het is een naam die je maar één keer 
hoeft te vertellen en hij blijft hangen. Bovendien is hij ook 
in het buitenland te gebruiken.”

Alle specialismes in huis
Zoals hierboven gemeld, is gestart met acht deelne-
mende bedrijven, waarmee alle specialismes binnen het 
truckschadeherstel in huis zijn:  schadeherstel, wrapping, 
signing en belettering voor trucks, landbouwvoertuigen, 
industriële voertuigen en bestelbussen. Daarnaast kan 
Barbatruck ook stralen, schooperen en verzinken. 

De afstanden in ons land zijn dermate beperkt, dat met 
de acht bedrijven ook geografisch gezien een landelijke 
dekking wordt geboden. Om de kracht verder te vergro-

RVJ houdt bijeenkomst over verhuisclaims

RVJ Expertises & Taxaties organiseert voor de eerste keer 
een ‘Dutch Removal Claim Event’, voor degenen die be-
roepshalve bij verhuisschadeclaims betrokken zijn. 

De organisatoren hebben in de VS in Las Vegas een CPPC-congres 
(Claims Prevention & Procedure Council) bijgewoond. “Daar ont-
moetten we mensen die zich, net als wij, elke dag, de hele dag bezig 
houden met verhuisclaims. Er werd in een zeer open sfeer inhoudelijk 
over alle facetten van het behandelen van verhuisclaims gesproken. 
Het leek ons een fantastisch idee om eenzelfde soort evenement in 
Nederland te organiseren, aangezien bij de meeste verhuisbedrijven 
claims handling bij slechts één persoon is ondergebracht, die niet 
zelden alleen het wiel telkens opnieuw moet uitvinden”, aldus Anne-
mieke Verhorst van RVJ Expertises & Taxaties. 

Het doel van deze gratis toegankelijke middag op 19 januari a.s. 
(13.00 tot 18.00 uur) in het Regus Vinoly in Amsterdam-Zuid is: netwer-
ken, kennis en ervaringen delen, doorlooptijden van claims  handling 
verbeteren; service verhogen en kosten besparen. Voor wie:  Schade-

behandelaars bij nationale- en internationale verhuisbedrijven, assurantie-
makelaars en verzekeraars Marine, schadeherstellers (inboedel en antiek) 
en iedereen in de branche die interesse heeft in verhuisschaden en gerela-
teerde verzekeringen.
Programma: Nieuwe technologie in claims handling (Claim App), Reconditi-
onering van schimmel, Belang van verpakken en stuwage, Do’s en Don’t bij 
de behandeling van emo-claims.

Na afloop is er een borrel bij Koetjes & Kalfjes.



Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl

DROGEN   VERWARMEN   VENTILEREN   VOCHTMETEN   

Specialist in oplossingen bij 
waterschade en vochtproblemen
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Fraudepreventie: 
voorkomen is beter dan genezen

“We beschermen per slot van rekening onze verzekerde. 
Dat wil zeggen, tegen zichzelf natuurlijk”

Fraudepreventie, het voorkomen van fraude, is over het algemeen goedkoper dan 
achteraf opsporen en terugvorderen van uitbetaalde claimbedragen. Om verzeke-
ringsfraude in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen is het belangrijk te weten 
op welke wijze er gefraudeerd kan worden. Er zijn fraudeurs in vele soorten en ma-
ten en deze maken allemaal op verschillende manieren, op verschillende momenten, 
met behulp van verschillende methodes misbruik van het in hen gestelde vertrouwen. 
Maar om tot herkenning van verzekeringsfraude te komen, moet er eerst kennis zijn 
over het fenomeen. Wat is verzekeringsfraude en waar bestaat de fraude uit?

Het Verbond van Verzekeraars beschrijft verzekerings-
fraude als een van de facetten van verzekeringscrimina-
liteit en definieert verzekeringsfraude als ‘het opzettelijk 
misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/
of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de 
bedoeling om onrechtmatig een verzekeringsdekking, 
-uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen’. We on-
derscheiden:

n niet voldoen aan de mededelingsplicht: het aanvra- 
 gen of afsluiten van een verzekering door onjuiste  
 gegevens te verstrekken aan de verzekeraar;
n majoreren: het met opzet meer schade claimen dan  
 daadwerkelijk is geleden;
n fingeren: doen alsof er schade is voorgevallen die on- 
 der de polisvoorwaarden (dekking) valt;
n ensceneren: het opzettelijk veroorzaken van schade  
 opdat een uitkering wordt ontvangen.

Onlangs gaf ik een workshop fraudebewustzijn voor een 
20-tal schadebehandelaren en experts. In deze sessie 
bespraken we verschillende fraudevoorbeelden zoals 
opzettelijk vervalste nota’s, van internet afgeplukte foto’s 
ter bewijs van bijvoorbeeld een omgewaaide schutting, 
een inbraak waarbij de glasscherven aan de buitenkant 
van het raam lagen en een enorme hoeveelheid dure 
merkkleding die qua hoeveelheid met geen mogelijk-
heid in één zoekgeraakte koffer paste. Door met schade-
behandelaren regelmatig verschillende voorbeelden van 
verzekeringsfraude te delen en tevens te bespreken hoe 
men hiermee om dient te gaan, wordt de vaardigheid om 

fraude in een vroegtijdig stadium te herkennen en te be-
noemen vergroot.

Fraudebewustzijn en fraudepreventie betekenen voor 
schadebehandelaren dat ze ook op de hoogte moeten 
zijn van maatregelen en sancties bij geconstateerde 
fraude. Als een ‘gelegenheidsfraudeur’, die nog aan de 
vooravond staat van een gemajoreerde, gefingeerde of 
geënsceneerde schadeclaim, vroegtijdig geïnformeerd 
wordt over de maatregelen en consequenties die geno-
men worden bij geconstateerde fraude, kan dat een pre-
ventieve werking hebben. 
Bij bewezen fraude wordt de schade niet uitgekeerd of 
teruggevorderd. De betreffende polis kan worden opge-
zegd door de verzekeraar. Ook eventuele andere polissen 
kunnen worden opgezegd. Daarnaast worden de gege-
vens van de fraudeur tot wel 8 jaar lang opgenomen in 
het landelijk waarschuwingssysteem. Hiermee zijn de 
gegevens van de fraudeur inzichtelijk voor alle andere 
aangesloten verzekeraars. Op basis hiervan wordt moge-
lijk een nieuwe verzekering geweigerd of leidt dit tot een 
veel hogere premie. 

Nieuw is de maatregel waarbij de fraudeur een wettelijke 
schadevergoeding aan de verzekeraar van € 532 moet 
voldoen. Dit naast alle andere te vorderen kosten. Een 
informatief onderwerp om vroegtijdig met verzekerde 
te delen. In het kader van fraudepreventie én in het ka-
der van klanttevredenheid. We beschermen per slot van 
rekening onze verzekerde. Dat wil zeggen, tegen zichzelf 
natuurlijk. <

door Brigitte Schultink, Integrity Matters



Advertorial

Het plaatsen van droogapparatuur na water- 
schades heeft al jarenlang zijn voordeel  
aangetoond. Vaak wordt hiervoor nog gebruik 
gemaakt van allerlei apparatuur zoals bijvoor-
beeld bouwdrogers. Voor de waterschademarkt 
heeft Trition, in samenwerking met één van de 
grootste fabrikanten in Europa van droogappara-
tuur, een mobiele droger ontwikkeld. Deze droger 
wordt door Trition onder eigen label in Nederland 
geïntroduceerd!

Waarom is goede droging zo belangrijk? 
Naast schade aan inboedel en opstal, kan er bij niet 
correct drogen schimmelschade ontstaan. Schimmels 
hechten zich aan de inboedel en opstal, maar zweven 
ook door de lucht. Dit kan nadelige gevolgen hebben 
voor mens en dier die deze lucht inademen (voornamelijk 
voor de gezondheid). Een schimmelprobleem is vaak een 
vochtprobleem, wat goede droging cruciaal maakt.

Nieuwe ontwikkeling
De droger die door Trition is 
doorontwikkeld voor de  
Nederlandse markt is een  
droger op basis van 
condenstechniek. Gezien de 
omgevingscondities waarin de 
droger veruit het meeste wordt ingezet (woningen,  
kantoren) is overlast tot een minimum beperken erg  
belangrijk. Juist daar heeft Trition met de ontwikkeling 
van deze nieuwe droger veel aandacht aan besteed! 

Technische voorsprong
Condenstechniek heeft de grote voorkeur vanwege het 
lage energieverbruik in combinatie met hoog luchtvolume 
en een hoge droogcapaciteit. In de proceslucht bevindt 
daarbij tevens een IR-verwarmingselement (aan/uit  
schakelbaar) waardoor deze droger ook bij afwijkende 
(koude) temperaturen een hoge capaciteit behaald. In 
deze droger zijn een aantal modificaties aangebracht 

waardoor we in staat zijn  
het rendement verder te  
verhogen. Voordeel is dat  
optimaal comfort wordt  
geboden en droogtijden  
kunnen worden verkort.  
Hiermee beschikt Trition  
over een droger waarmee 
technisch gezien een  
voorsprong ontstaat ten 
opzichte van de bestaande 
droogapparatuur. 

Uw voordeel
Door gebruik te maken van deze droger, kunt u uw  
kosten bij waterschades beheersen en uw klanten- 
tevredenheid vergroten. De kostenbeheersing wordt  
gerealiseerd door het lage energieverbruik en het ver-
korten van de droogtijden. Transport- en installatiekosten 
kunnen ook lager uitvallen door de compacte afmetingen 
van de apparatuur en de gebruikersvriendelijkheid (onder 
andere condenswaterafvoer).

Al eerder hebben we mogen 
ervaren dat bewoners onze 
apparatuur beter waarderen: 
de apparatuur zorgt er  
namelijk voor dat overlast tot 
een minimum wordt beperkt! 

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen dan 
kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch 
op 0497 - 386 122 of per email: info@trition.nl.
 
Het aanbod van Trition:
• Lekdetectie.
• Het verhelpen van vocht- en waterschades.
• Het verrichten van bouwkundig onderzoek.
• Het uitvoeren van thermografie.
• Klimaatbeheersing in gebouwen.
• Specialistische droging. 

Kerver 21, 5521 DA  EERSEL

WWW.TRITION.NL  |  t 0800 - 874 84 66 

‘Waterschade betekent grote overlast 
en een sterk verhoogd risico op 

gevolgschade aan de ruimte of het pand’

Trition introduceert: vernieuwende droogtechniek!

Advertorial - Trition introduceert - vernieuwende droogtechniek.indd   1 25/11/2016   10:46:17
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De meerwaarDe van 
samenwerking 

tussen klant, aDviseur 
en schade-expert

Midden jaren negentig rolde ik in het assurantievak. Mijn vader belde omdat uitein-
delijk bleek dat mijn broer toch niet het bedrijf wilde overnemen en vandaar dat ik 
eens een half jaar mocht “ruiken” aan de meest saaie werkzaamheden die er waren 
(zo keek ik tenminste in mijn puberteit tegen mijn vaders werk aan). Ruim een kwart 
eeuw verder weet ik inmiddels beter. Geen dag hetzelfde in het leven van een as-
surantiemakelaar. Een casus die me altijd is bijgebleven gaat over “spermaschade”.

Eén van de klanten waarnaar ik met mijn vader mee op 
bezoek mocht, was een grote handelaar en importeur 
van sperma van stieren. Naast de gebruikelijke kennis-
making werd er ook meer verteld over de hele logistieke 
keten en de grote waarde van de zogeheten “rietjes”. In 
deze buisjes wordt de sperma in bevroren toestand be-
waard en vervoerd. Voor deze klant mochten we diverse 
zaken regelen waaronder (product)aansprakelijkheid, 
maar ook bijvoorbeeld brand- en transportverzekerin-
gen. Zelf was ik op dat moment nog studerend voor mijn 
A-diploma en ik vond het niet meevallen om theorie en 
praktijk met elkaar te rijmen als je nieuw in deze branche 
belandt.  

Door goede collega’s en zeker ook de lessen van mijn va-
der kwam er snel meer duidelijkheid in de samenhang 
van verzekeringen. Behalve de vakinhoudelijke kennis 
was er soms ook specifiek klantgerichte kennis noodza-
kelijk om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk 
te behartigen. Zo had ik al eens vernomen dat er bij on-
verhoopte “spermaschade” in eerste instantie maar één 
ding van groot belang was. Dat was namelijk: zorg dat het 
spermavat zo spoedig mogelijk rechtop gezet wordt en 
dat er vervolgens ook zo spoedig mogelijk stikstof bijge-
vuld wordt. Deze interne instructie werd regelmatig her-
haald en het gerucht ging op kantoor dat het bij sommige 
medewerkers (met onzichtbare inkt) op het voorhoofd 
was getatoeëerd. 

In 1999 kwam er op een (slechte) dag een schademelding 
binnen van onze klant. Hij had zojuist bericht gekregen 

dat er op de luchthaven van Dublin bij het transport tus-
sen Canada en Europa een melding was gedaan dat er 
“rook” uit een vat kwam. Zodra deze melding bij ons op 
kantoor binnenkwam bij een seniormedewerker wer-
den er meteen twee dingen gedaan. Allereerst werd de 
schade gemeld bij de betreffende verzekeraar en direct 
daarna zochten wij zelf via een groot internationaal wer-
kend expertisebureau contact met de locatie van dit ex-
pertisebureau in Dublin. 

Het kostte de nodige moeite om ter plaatse een schade-
expert aan de telefoon te krijgen en deze zeer nadruk-
kelijk te melden dat er ongelofelijke haast was om direct 
ter plaatse te gaan en te zorgen dat de bovenvermelde 
instructie ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Door en 
aan de betreffende expert is meerdere malen aangege-
ven (ook toen deze ter plaatse kwam), dat het geen en-
kele zin meer had de betreffende instructie uit te voeren. 
Door zeer nadrukkelijk handelen van mijn collega (“Het 
maakt niet uit wat het kost, s.v.p. direct het vat rechtop 
zetten en bijvullen met stikstof!!!”), werd dit uiteindelijk 
ook gedaan.
Hoe het afliep: 4 weken later kwam er bericht van de ver-
zekeraar dat uit laboratoriumonderzoek was gebleken, 
dat geen enkel rietje met sperma verloren was gegaan. 
De totale verwachte schade van € 400.000 bleek zich niet 
voor gedaan te hebben…

Enkele dagen later kwam van de betreffende verzekeraar 
de grootste bos bloemen bij ons op kantoor binnen, die 
ik daar ooit gezien heb!

door Sietze de Jong RMiA

bron foto K.I. Samen
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Illegaal vuurwerk door overheid vernietigd
Peru heeft 21 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen en in het An-
desgebergte nabij de hoofdstad Lima vernietigd door het tot ont-
ploffing te brengen.  
De politie-eenheid ‘wapencontrole’ 
ontfermde zich over dit ‘vuurwerkspek-
takel’. Voor deze eenheid was het de 
grootste ontploffing in het bestaan.

In Peru kwamen in 2001 280 mensen 
om ten gevolge van een brand in een 
vuurwerkopslag. Dat heeft in dit Zuid-
Amerikaanse land tot een aanzienlijke 
aanscherping van de regels ten aanzien 
van vuurwerk geleid.
Een jaar geleden had de politie bij een 

vergelijkbare vuurwerkverdelging 
journalisten uitgenodigd. Toen 
ging het vuurwerk te snel af en 
moesten de journalisten zich in 
veiligheid brengen.

Verhoogd risico op kernsmelting 
atoomcentrale België

Onze minister Melanie Schultz heeft een oproep gedaan 
aan haar Belgische collega Jan Jambon om de kerncen-
trale bij Tihange (gemeente Hoei), in de provincie Luik, 
tijdelijk te sluiten. België geeft hieraan geen gehoor.

De centrale bij Tihange (met drie reactoren) ligt niet ver verwijderd 
van het zuiden van het gebied rond Maastricht. Uit Belgisch on-
derzoek is naar voren gekomen dat de kans op een kernsmelting 
(ofwel meltdown) bij brand in de centrale Tihange heel groot zou 
zijn. Bij een meltdown kan radioactief materiaal vrijkomen. Worst 
case is dat een meltdown leidt tot een nucleaire kernreactie. De 
Belgische minister gaat niet op het verzoek in. Het onderzoek zou 
niet deugen en er moet eerst beter onderzoek worden uitgevoerd. 
Eerder is ook naar buiten gekomen dat de veiligheidscultuur bij 
de centrales niet op orde is, maar de Belgen zeggen daarop reeds 
maatregelen te hebben genomen en personele wisselingen te 
hebben uitgevoerd.

Haarscheurtjes en technische storingen zijn terugkerende proble-
men bij de kerncentrales in België. Al tientallen keren zijn reac-
toren stilgelegd en later weer opgestart. Tussen 2005 en 2015 in 
het totaal 94 keer. De centrales zijn gebouwd tussen 1975 en 1985. 
Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de maximale gebruiks-
duur van een reactor 40 jaar is, later werd besloten de gebruiks-
duur met tien jaar te verlengen.

Ook in Duitsland bestaat ongerustheid over de veiligheid van de 
centrale in Tihange. De Duitse autoriteiten slaan op grote schaal 
jodiumtabletten in voor het geval zich een calamiteit voordoet. 
Het gaat om het opbouwen van een voorraad van miljoenen ta-
bletten.

België is zeer actief op kernenergiegebied mede vanwege zijn 
banden met de voormalige kolonie Belgisch-Congo, dat uranium-
mijnen had. Ook het uranium voor de eerste Amerikaanse atoom-
bom op Hiroshima was afkomstig uit Belgisch Congo. Ook in het 
havengebied van Antwerpen staat een kerncentrale (met vier re-
actoren), in het plaatsje Doel, dicht bij Zeeland en Noord-Brabant. 
In Mol en Dessel, dicht bij de grens met Noord-Brabant, vinden nu-
cleaire onderzoeksactiviteiten en opslag plaats. De onderzoeksre-
actor bij Gent is in staat van ontmanteling.

AGCS meldt toenemende risico’s 

bestuurdersaansprakelijkheid
Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) heeft een rapport uitge-
bracht over bestuurdersaansprakelijkheid: ‘D&O Insurance Insights. 
Management liability today: What executives need to know’. Volgens 
AGCS zorgen nieuwe risico’s zoals cyberincidenten en dataprivacy 
voor een toenemend ‘activisme’ onder aandeel- en toezichthou-
ders. Samen met de invloed van procesfinanciering door ‘derden’ 
zet dit bestuurders meer dan ooit onder druk doelwit te worden van 
onderzoeken, boetes of vervolging vanwege vermeende wanprak-
tijken.

Het bestuurders-aansprakelijkheidsrisico blijft toenemen. Er is een groeiende 
tendens richting juridische stappen tegen leidinggevenden voor hun falen in 
het naleven van normen en regelgeving. Dit kan resulteren in kostbare onder-
zoeken, strafrechtelijke vervolging of civiele procedures die het bedrijfsvermo-
gen in gevaar brengen of zelfs het privévermogen, stelt AGCS in het rapport 
over D&O (directors & officers). Volgens de analyse van de verzekeraar is de 
niet-naleving van voorschriften en wetten de voornaamste oorzaak van D&O 
claims, gevolgd door nalatigheid en wanbeleid/gebrek aan controle. De ge-
middelde D&O claim voor plichtsverzuim kost meer dan 1 miljoen euro. Echter 
in grotere corporate aansprakelijkheidszaken kan de D&O schade oplopen tot 
honderden miljoenen euro’s. AGCS ziet een algemene trend dat D&O claims 
minder snel worden afgewezen of afgewikkeld. Dit resulteert in een langdurige 
procesvoering, stijgende verweerkosten en naar men verwacht hogere schik-
kingen. Een gemiddelde schikking bij een zogenoemde class action (groeps-
vordering) in de VS neemt tussen de drie en zes jaar in beslag, terwijl de ver-
weerkosten gemiddeld tot 10 miljoen dollar oplopen. In de grootste zaken kan 
het zelfs oplopen tot 100 miljoen dollar. In de VS zijn in de afgelopen zes jaar 
de verweerkosten van grote D&O claims bijna verdubbeld. De invloed van pro-
cesfinanciering door ‘derde partijen’ doet het globale claimlandschap ook ver-
anderen en stimuleert daarmee de ontwikkeling van collectieve acties tegen 
financiële instellingen en commerciële ondernemingen en hun bestuurders 
(zie verder op onze website, 30-11-30-11). 
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Swiss Re kijkt vooruit naar 2017 en 2018

De wereldeconomie zal naar verwachting de komende twee jaar groei-
en, hetgeen de voortgaande groei van premievolumes zal ondersteunen, 
aldus de ‘Global insurance review and outlook for 2017/18’ van Swiss Re. 
De premiegroei schadeverzekeringen zal volgend jaar wereldwijd met 
2,2% stijgen en in 2018 met 3,0%.

De voortgaande groei van de verzekeringssector is aldus de herverze-
keraar voornamelijk gebaseerd op de vraagontwikkeling in opkomende 
markten, met name in Azië. De groei (inflatie gecorrigeerd) van het we-
reldwijde premievolume schadeverzekeringen zal in 2017 naar verwach-
ting 2,2% bedragen (in 2016 is de stijging 2,4%) en in 2018 3,0%.

De premiegroei in de opkomende markten zal naar schatting in 2016 
5,3% bedragen, 5,7% in 2017 en verder oplopen tot een groei van 6,7% in 
2018. Daarvan groeien de Aziatische opkomende markten nog iets snel-
ler, te weten met 8% in 2017 en met 9% in 2018. Voor de ontwikkelde 
verzekeringsmarkten wordt gesproken van een groei met 1,7% in 2016, 
van 1,3% in 2017 en van 1,9% in 2018.

Voor wat betreft de resultaten wordt een daling verwacht, van 8% in 2015 
tot ongeveer 6% in de jaren 2016 - 2018. 

Bijna 30% kleine Engelse bedrijven 
onverzekerd

Het bruto premie-inkomen uit schade-
verzekeringen voor het mkb in het VK is in 
2015 gestegen met 12,1% tot 7,7 miljard 
Engelse ponden. Dat is voor een belang-
rijk deel te verklaren uit de groei van het 
aantal bedrijven met 6,2%. Groei in het 
aantal bedrijven is er vooral in het segment van bedrijven tot 9 mede-
werkers. Volgens onderzoeksbureau Verdict Financial stelt 29,1% van de 
bedrijven tot 9 medewerkers het zonder schadeverzekeringen. 

“Bedrijven van elke grootte hebben verzekeringen nodig, en kleinere be-
drijven des te meer aangezien deze over minder middelen zullen beschik-
ken en minder capaciteit om zich te herstellen van financiële verliezen. 
Het is daarom belangrijk dat adviseurs en verzekeraars zich inspannen 
het mkb voor te lichten over het skala aan beschikbare schadeverzeke-
ringen”, zegt Danielle Cripps, analist bij Verdict Financial. De voorspelling 
van het onderzoeksbureau is dat het bruto premie-inkomen in 2020 9,04 
miljard Engelse pond zal bedragen. Verzekering van bestuurders & com-
missarissen aansprakelijkheid wordt als een product met groeipotentie 
genoemd, alsook cyberverzekeringen. Laatstgenoemd product zat in 
2015 reeds in de lift, met een groei van 11,6%.
De gevolgen van Brexit blijven niet onbesproken, waarbij onder meer 
negatief is dat nieuwe internationale handelsverdragen gesloten zullen 
moeten worden en dat geschoolde arbeidskrachten schaars zullen wor-
den. Positief effect van de zwakke Engelse pond is dat dit de export kan 
bevorderen.

(bron foto: Wikipedia/Bulverton)

Uber-moment kan binnen vijf jaar 
plaatsvinden

Het Engelse onderzoeksbureau Marketforce heeft onlangs in 
samenwerking met The Chartered Insurance Institute een rap-
port uitgebracht over de toekomst van de branche. Internet 
of Things, huizen en auto’s die via het web ‘connected’ zijn, 
blockchain, cyber, reputatieverlies zijn een aantal begrippen 
waar veel mensen over spreken. Wat zijn de gevolgen voor de 
schadeverzekeringsbranche?

‘The Future of General Insu-
rance 2016, A special report’ 
trekt flink van leer tegen de 
weinig veranderingsgezinde 
branche. Hoe kan een traditio-
nele, proces-georiënteerde en 
door oude systemen beperkte 
verzekeringsindustrie nieuwe 
technologieën, een nieuwe ma-
nier van denken en een echt klantgerichte, klantgedreven benadering 
omarmen? Hoe kan de branche innovatief ingestelde medewerkers aan-
trekken en vasthouden? Het lukt verzekeraars alsook makelaars welis-
waar talent aan te trekken uit andere retail-business om vervolgens dit 
talent - te vaak - even snel weer kwijt te raken, omdat de culturen botsen. 
“Er is geen alternatief: verzekeraars moeten zichzelf opnieuw uitvinden 
voor het digitale tijdperk, voordat een nieuwe toetreder voor hen een 
‘Uber-style’ ontwrichting in petto heeft. Het Uber-moment voor de verze-
keringsindustrie kan binnen vijf jaar plaatsvinden. De klok tikt..innoveer 
of je overleeft het niet”, schrijft Juliet Knight, directeur van Marketforce.

Uit onderzoek blijkt dat 77% van de verzekeraars meent dat in het afgelo-
pen jaar de wil om te innoveren is toegenomen, 21% denkt dat dit gelijk 
is gebleven en 2% spreekt van een achteruitgang. In 2015 verwachtten 6 
van de 10 verzekeraars dat baanbrekende innovaties vanuit eigen krin-
gen zouden worden geïnitieerd, in 2016 verwacht nog maar één op de 
drie verzekeraars dat er iemand van binnen de branche met een product 
of dienst zal komen die de branche op z’n kop zal zetten. Het zelfver-
trouwen binnen de branche is dus gedaald, zo concludeert het rapport. 
Een data-gigant als Google wordt als mogelijke partij gezien die de ver-
zekeringsbranche ‘omver gooit’, maar de afgelopen twaalf maanden is er 
van een verschuiving sprake waarbij InsurTech start-ups meer als kans-
hebbers worden gezien om voor belangrijke ‘disruptions’ te zorgen. Veel 
ondervraagden denken dat ideeën die nu nog in een pioniersfase zijn in 
het jaar 2021 al gemeengoed geworden kunnen zijn. 65% denkt dat ‘on-
demand’ verzekering voor specifieke persoonlijke bezittingen binnen vijf 
jaar succesvolle producten kan opleveren. 57% gelooft dat verzekerin-
gen deel gaan uitmaken van een breder pakket van digitaal mogelijk ge-
maakte diensten. 56% verwacht dat ‘pay-as-you-go’ verzekeringen in de 
plaats gaan komen van de ‘verzekeringen met jaarlijkse verlenging’. 80% 
verwacht dat de toetredende online-vernieuwers marktaandeel kunnen 
winnen door ook andere factoren dan ‘prijs’.
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Seismische activiteit 
In Nieuw-Zeeland heeft vorige maand een aardbeving plaatsgevonden met een 
kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op het Zuider-Eiland, 
op ongeveer honderd kilometer van de stad Christchurch. De beving vond plaats 
op circa 10 kilometer diepte.

Er werden twee doden gemeld. Gesproken wordt 
van aanzienlijke schade, met name aan woningen 
en wegen. De premier van Nieuw-Zeeland John Key 
spreekt van een schade van ‘in de miljarden dol-
lars’. De schokken waren te voelen tot aan de op het 
Noorder-Eiland gelegen hoofdstad Wellington. Maandag hebben zich verscheidene na-
schokken voorgedaan, oplopend tot een kracht van 6,2.

Japan werd een week later getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.3 op de 
Schaal van Richter, waarna enkele uren later een tweede aardbeving werd gemeld bij 
het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Deze had een kracht van 6,3 op de Schaal 
van Richter. Dit gebeurde binnen 24 uur na een alarmerend rapport over een dreigende 
beving in het zuiden van Californië. Dit rapport gaat over de San Andreas breuklijn, die 
met 800 mijl lang door bijna de hele staat loopt. Er werd altijd aangenomen dat de 
breuklijn op enkele plaatsen voor problemen kan zorgen. Volgens nieuw onderzoek kan 
het misgaan over de hele breuk, of over heel grote delen ervan. In Californië werden de 
afgelopen 365 dagen ruim 7200 bevingen gemeten, met 5,6 als grootste uitslag. 
In Europa kwamen de afgelopen maanden met name in Italië zware aardbevingen voor. 

M O N D I A A L

VN Klimaatconferentie in 
jaar met warmterecord

Vorige maand is in Marrakesh (Marokko) de 
COP22 gehouden, een internationale bijeen-
komst van de VN over het klimaat. Tijdens deze 
bijeenkomst komen de partijen bijeen die te ma-
ken hebben met UNFCCC, het klimaatverdrag 
van de Verenigde Naties.

2016 is hard op weg 
het warmste jaar te 
worden sinds het be-
gin van de metingen 
in 1880. De wereldge-
middelde temperatuur zal zeer waarschijnlijk nog hoger 
zijn dan in het recordwarme jaar 2015. Dat werd tijdens 
deze 22e jaargang van de conferentie gemeld door de 
Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Volgens 
voorlopige gegevens komt de wereldtemperatuur 1,2 
graden hoger te liggen dan die ten tijde van het begin van 
het industriële tijdperk ofwel eind negentiende eeuw.

De sterke El Niño golfstroom - met warmer oceaanwater 
bij de evenaar - heeft met name in de eerste maanden 
van het jaar bijgedragen aan de warmte. Ongeveer 0,2 
van de 1,2 graden opwarming ten opzichte van 150 jaar 
geleden komt door El Niño. De rest - ongeveer 1 graad - is 
het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door de 
mens. De gemiddeld hogere temperaturen in de maand 
oktober zorgen er tevens voor dat 2016 recordwarm 
wordt. Dat betekent dat de 21e eeuw begint met bijna al-
leen recordwarme jaren. Alleen het jaar 2000 was minder 
warm. Naast de wereldwijde temperatuur zijn de concen-
traties broeikasgassen in de atmosfeer ook record hoog.

WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas noemt het afne-
mend effect van El Niño maar de voortgaande opwar-
ming door broeikasgassen. Hij wijst op de gevaren van 
de opwarming: het smelten van het Arctisch ijs zet door 
en de kans op extreem weer neemt toe. Zo was orkaan 
Matthew in het Caribisch gebied dit jaar de meest krach-
tige sinds jaren.

Bij de COP22 in Marrakesh was voor het KNMI klimaat-
wetenschapper Rob van Dorland aanwezig. Hij zegt over 
klimaatonderhandelingen: “Vooral de Europese stand-
puntbepaling is hier van groot belang. Zeker nu de VS 
mogelijk van het klimaatakkoord in Parijs af wil. Hier op 
de klimaatconferentie vraagt bijna iedereen zich bezorgd 
af wat het presidentschap van Donald Trump zal beteke-
nen voor het klimaat. En hoe China hiermee om gaat.”

Toenemend aantal bedrijven in MKB exporteert
In 2014 zijn ruim 11.000 ondernemingen in het zelfstanding MKB gestart met het 
structureel exporteren van goederen. Van 2011 tot en met 2013 waren dit jaarlijks 
tussen 5 en 6 duizend bedrijven. het totaal aantal MKB-bedrijven dat exporteert 
ligt rond de 90 duizend. 

Het CBS onderscheidt bij zijn statistieken over uitvoer vier categorieën bedrijven, zelf-
standig MKB, het MKB dat onderdeel is van een Nederlands concern, het MKB dat on-
derdeel is van een buitenlands bedrijf en het Grootbedrijf (bedrijven met meer dan 250 
medewerkers). Het Grootbedrijf is goed voor 38% van de export uit ons land. Daarbij 
gaat het in 72,3% van de exportwaarde om producten van Nederlands fabrikaat. De 
bedrijven uit het zelfstandige MKB nemen iets meer dan een kwart voor hun rekening 
(26,3%) en in deze categorie heeft die export vooral betrekking op producten die in ons 
land gemaakt zijn (73,8%). Bij de bedrijven in het MKB die onderdeel zijn van een Neder-
lands (34,1% van de exportwaarde is doorvoer) of buitenlands concern (53,3% van de 
exportwaarde is doorvoer) gaat het vaker om wederuitvoer.

In het Grootbedrijf-segment is de gemiddelde uitvoer per bedrijf per jaar 96,5 miljoen 
euro. In het MKB als onderdeel van een buitenlands concern is de gemiddelde uitvoer 
16,2 miljoen euro, in het MKB als onderdeel van een binnenlands concern 12,1 miljoen 
euro en bij zelfstandige bedrijven in het MKB 0,9 miljoen euro.

Zo’n 45% van de nieuwe exporteurs in het zelfstandig MKB zijn kleine exporteurs (min-
der dan 5.000 euro per jaar). Bijna 40% van de nieuwe exporterende zelfstandig MKB-
ers bevinden zich in de handelssector. Deze startende exporteurs zijn vooral actief in 
de wederuitvoer van goederen. Daarnaast zijn deze handelsbedrijven ook intermediair 
voor andere zelfstandige mkb-bedrijven.
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Grote cultuurverschillen 
in de afwikkeling 
van letselschade 

Op 6 december 2016 organiseerde de Erasmus 
School of Law een symposium over de culturen 
van letselschadeafwikkeling en dan in het bijzon-
der over de ervaringen op dit gebied in Engeland, 
Noorwegen en Nederland. Het symposium was 
bedoeld voor de studenten van de master Aan-
sprakelijkheid & Verzekering, maar ook voor ge-
interesseerden vanuit de letselschadebranche. 
Prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, hoogle-
raar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam en aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, trad op als dagvoorzitter. Zij introdu-
ceerde vier sprekers en leidde de discussie.

Op het symposium werd in feite verslag gedaan van een 
onderzoek onder de vlag van het European Institute for 
Tort Law (vergelijkend aansprakelijkheidsrecht) in We-
nen. Dit onderzoek was bedoeld om een indruk te krijgen 
van de manier waarop het recht op een bepaald terrein in 
de praktijk functioneert. Daartoe werden in drie landen, 
te weten Engeland, Noorwegen en Nederland, professio-
nals op het gebied van de afwikkeling van letselschades 
geïnterviewd: advocaten, andere rechtshulpverleners, 
verzekeraars, rechters en andere betrokkenen. De keu-
ze voor de landen werd geïnspireerd door de uiteenlo-
pende rechtsstelsels: in Engeland ‘common law’ (een 
rechtsstelsel ontstaan vanuit het gewoonterecht, waarin 
jurisprudentie leidend is), in Nederland ‘civil law’ (het 
privaatrecht zoals dat uit het Romeinse recht is voort-
gekomen) en in Noorwegen een mengvorm met sociale 
zekerheid. Ook het vermogen van de beoogde respon-
denten om zich in het Engels uit te drukken was leidend 
bij de keuze voor de drie landen. Per land werden 25 tot 
30 personen geïnterviewd. In Nederland ging het om vier 
slachtofferadvocaten, vier medewerkers van rechtsbij-
standverzekeraars, vier advocaten van verzekeraars, vijf 

rechters, acht verzekeraars of schadebehandelaren voor 
verzekeraars en betrokkenen van De Letselschade Raad 
en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV).

hervormingen
Op het symposium in Rotterdam werden de onderzoeks-
uitkomsten besproken door Evelien Engelhard, die op 
het onderzoek hoopt te promoveren, en prof. mr. Sie-
wert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Engelhard nam de Engelse 
en Noorse praktijk voor haar rekening en Lindenbergh 
besprak de Nederlandse praktijk, gespiegeld aan de si-
tuatie in de twee andere landen. Het Engelse recht, zo 
bleek uit de presentatie van Evelien Engelhard, verschilt 
op het punt van het personenschaderecht niet zo fun-
damenteel van het Nederlandse. Het grootste verschil 
in achtergrond betreft de processuele inbedding van de 
letselschadeafwikkeling. Juist vanwege misstanden op 
het gebied van letselschadeafwikkeling heeft het Engelse 
procesrecht op dit gebied een aantal grote hervormingen 
ondergaan, de laatste keer in 2013, vooral om de sterk 
uit de hand gelopen kosten van het letselschadeproces 
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te reduceren. Deze hervormingen hebben onder meer 
tot verschillende routes voor kleine en grote claims en 
tot een andere kostenstructuur geleid.

‘Deskilling’
Over de vraag naar de relevantie van rechtsregels voor 
de afwikkeling van letselschades waren de Engelse res-
pondenten vrij uitgesproken. Bij elke vordering wordt in 
de eerste plaats getoetst of er sprake is van een norm-
schending en van een causaal verband en verder is de 
wet in de overgrote meerderheid van de gevallen heel 
duidelijk: het gaat uitsluitend om het bewijsmateriaal. Al 
met al komt uit de interviews een beeld naar voren van 
een afwikkelingsproces dat in hoge mate is geprofessio-
naliseerd, sterk door financiële motieven wordt gedreven 
(belangenbehartigers hebben geen ander doel dan een 
maximale compensatie te bewerkstelligen) en traditio-
neel een sterk adversarieel karakter heeft, dus van hoor 
en wederhoor. Als gevolg hiervan heeft het Engelse pro-
ces tot een hoge mate van polarisatie onder de profes-
sionals geleid. Een ander markant kenmerk is de proces-
suele regulering. Deze heeft tot verschillende ‘markten’ 
voor claims tot 25.000 pond en daarboven geleid, waarbij 
in de eerste categorie sprake is van een sterke mate van 
‘deskilling of the industry’. Met andere woorden: mense-
lijke vaardigheden en inzichten zijn zo goed als overbo-
dig geworden.

Administratief 
In het Noorse recht op het gebied van letselschadeafwik-
keling is kenmerkend dat belangrijke terreinen als ver-
keersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en 
medische aansprakelijkheid zijn gereguleerd door een 
soort risicoaansprakelijkheid gecombineerd met een 
verplichte verzekering. De afwikkeling vindt grotendeels 
door de verzekeraars op deze gebieden plaats. Geschil-
len hierover worden veelal – in ieder geval in eerste aan-
leg – door een klachteninstantie afgedaan (de Financial 
Dispute Resolution Board) of door een afwikkelingsor-
ganisatie (bijvoorbeeld de Patiënt Injury Compensation 
Board). Anders dan in Engeland bereikt slechts een frac-
tie van de zaken de reguliere rechter. Wat verder aan de 
Noorse personenschadepraktijk opvalt is dat deze in 
belangrijke mate wordt beheerst door instituties die de 
schade vaststellen: de Personal Injury Compensation 
Boards. Deze werken aan de hand van eigen richtlijnen 
op basis van langjarige expertise. De individuele uitkom-
sten kunnen uiteindelijk door de rechter worden ge-
toetst, maar de hoogste rechter in Noorwegen behandelt 

slechts sporadisch een letselschadezaak. Net als in Ne-
derland vindt de afwikkeling van personenschades dus 
grotendeels buiten rechte plaats, maar niet zozeer in een 
onderhandelingsproces van hoor en wederhoor, maar 
meer in een administratieve procedure door een admi-
nistratief orgaan.

Genereus stelsel
Heel globaal zou op basis van de observaties in het on-
derzoek de Engelse cultuur als de meest en de Noorse als 
de minst strijdlustige en gecommercialiseerde kunnen 
worden gezien. Nederland lijkt zich daartussenin te be-
vinden, zodat het verschil met Engeland niet enkel door 
het onderscheid tussen ‘common law’ en ‘civil law’ lijkt te 
kunnen worden verklaard. De Nederlandse praktijk neigt 
wel meer naar de Engelse dan naar de Noorse. Het lijkt er 
niettemin op dat de pogingen van de Nederlandse stake-
holders in de afgelopen decennia om zowel in individuele 
dossiers als – via overlegorganen en  initiatieven – in dos-
sieroverstijgende discussiepunten met elkaar in gesprek 
te blijven, de Nederlandse praktijk heeft behoed voor een 
‘afglijden naar Engelse toestanden’. De Noorse praktijk 
verschilt aanzienlijk van de Engelse en de Nederlandse. 
Verklaringen daarvoor kunnen worden gezocht in de om-
vang van het land en van de juridische gemeenschap, die 
in Noorwegen veel kleiner is dan in Engeland en Neder-
land, in de rol van publieke organen, in het vertrouwen in 
de overheid en in het verschil in welvaart. Door dit laatste 
is het Noorse sociaal zekerheidsstelsel genereus en is er 
minder aanleiding om extra geld bij een wederpartij te 
bevechten.

Evelien Engelhard
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Robuuste aanpak
Na een pauze werd tijdens het symposium op de gepre-
senteerde onderzoeksuitkomsten gereflecteerd door 
prof. dr. mr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht 
aan de VU in Amsterdam, en prof. dr. Cees van Dam, 
hoogleraar International Business and Human Rights 
aan de Rotterdam School of Management, hoogleraar 
Europees vergelijkend aansprakelijkheidsrecht aan de 
Universiteit Maastricht en ‘visiting professor’ aan King’s 
College in Londen. Arno Akkermans gaf te kennen blij te 
zijn dat de Engelse praktijk niet de Nederlandse is. “Die 
Engelsen, daar word ik niet vrolijk van”, zei hij. “Iemand 
vroeg me eens waarom ik me met letselschade ben gaan 
bezighouden. Ik denk dat een van de redenen is, dat er 
enerzijds veel echte menselijke belangen mee gemoeid 
zijn en anderzijds ik sterk het gevoel heb dat er nog veel 
verbeteringen mogelijk zijn. Het is een terrein waarop je 
je nuttig kunt maken. Ik wil niet overdreven idealistisch 
over de situatie in Nederland doen, maar als ik het citaat 
lees van een Engelse advocaat die voor verzekerings-
maatschappijen optreedt, namelijk ‘take your usual ro-
bust approach’, dus pak het op de gebruikelijke robuuste 
manier aan, dan denk ik dat wij dat in Nederland echt 
niet willen. Misschien zit voor mij de grootste pijn nog wel 
in het woordje ‘usual’. Wij willen niet dat in de dramatiek 
van bijvoorbeeld een verkeersongeval de zaak, zoals ge-
woonlijk, robuust wordt aangepakt. Ik snap wel dat zich 
meningsverschillen voordoen, belangentegenstellingen, 
het gaat tenslotte om geld, en dat er af en toe een nood-
zaak is om robuust tegen elkaar te doen, maar dat wordt 
dan toch echt als een noodzakelijk kwaad gezien. Wat mij 
betreft zou dat toch een uitzondering moeten blijven.”

Systemen versus culturen
Cees van Dam ging in zijn reflectie in op het onderscheid 
tussen rechtssystemen en het onderscheid tussen rechts-
culturen. “Het eerste wordt vaak overschat en het tweede 
wordt vaak onderschat”, zei hij. “Dat komt volgens mij 
ook in dit onderzoek tot uitdrukking. Het onderscheid 
tussen ‘common law’ en ‘civil law’ wordt in de rechts-
wetenschap belangrijk gevonden. Het is ook belangrijk, 
maar niet zozeer inhoudelijk. De regels lijken veel op el-
kaar. Zowel Engeland als Nederland is veel op foutaan-
sprakelijkheid georiënteerd. Maar Nederland heeft ook 
een behoorlijk aantal regels van risicoaansprakelijkheid 
en Engeland nauwelijks. In Engeland houden ze niet van 
risicoaansprakelijkheid. Dus er zijn wel verschillen in re-
gels, maar het zijn vooral verschillen in perspectief, in cul-
tuur en in politiek. Er is bijvoorbeeld een verschil in de 

samenstelling van de rechterlijke macht. The House of 
Lords en Supreme Court werken op grond van ‘common 
law’, met precedenten, een strak systeem waar je niet van 
kunt afwijken. Je moet zoeken naar hoe het vroeger was 
en dat hou je min of meer vast. In feite is dat niet meer zo. 
Het Supreme Court kan van de eigen precedenten afwij-
ken, dus er is voldoende flexibiliteit in het systeem, maar 
in de meeste gevallen wil men dat gewoon niet. Het zijn 
conservatieve mensen. De relatie tussen de cultuur en 
de keuzes die worden gemaakt, op een politiek niveau 
en ook op een laag daaronder, geeft aan waarin we van 
elkaar verschillen en verklaart uiteindelijk ook waarom 
die verschillen er zijn. Het is niet zo belangrijk of het om 
‘common law’ of ‘civil law’ gaat. Rechtscultuur is belang-
rijker.” <



36      www.schade-magazine.nl

Beschrijving van het huidige werkveld en een aanzet tot verandering

Letselschade in 2020: 
herstel van oud leed of nieuwe kansen?

Wanneer door het toedoen van een ander bij een ongeluk ernstige gewonden val-
len, is het voor de slachtoffers alsof hun wereld verandert. Maar de wereld gaat 
gewoon door, alleen het slachtoffer moet er een nieuwe weg in zien te vinden. In 
de letselpraktijk is de belangrijkste vraag: wat is de juiste manier om een slacht-
offer bij te staan. We zoeken naar de juiste vorm van compensatie, waarmee het 
herstel het best bevorderd wordt. Niet alleen medisch herstel, maar ook het her-
vinden van een nieuwe maatschappelijk en sociaal passende rol.

door Marc Punt, letselschade-expert bij To The Point Expertise

Het antwoord op deze vraag vinden is moeilijk. Er is in 
veel behandelde gevallen geen juiste keuze gemaakt. 
Dus de schadelijke gevolgen voor het slachtoffer, en 
daarmee voor alle betrokken partijen, zijn onnodig groot. 
Wat wel blijkt is dat hoe eerder er weer een stap in de 
goede richting wordt gezet, hoe groter de kans op suc-
ces. Dat gebeurt te weinig, we moeten daarin verande-
ren, hoe doen we dat? 

Blik op ons werkveld
Dit stuk is een aanzet tot het zoeken naar nieuwe moge-
lijkheden om een slachtoffer snel en effectief de hand te 
reiken en mee te werken aan het zelfstandig vinden van 
oplossingen. Dat lijkt een paradox: helpen in het zelfstan-
dig oplossen, maar toch is het de essentie van de schade-
regelingspraktijk zoals deze er over 3 jaar uit moet zien. 
Een andere weg is er niet, omdat onze maatschappij ver-
andert en er op ingericht is dat de (gezonde) mens zelf-
standig zijn weg vindt. Bij letsel moet de inzet van onze 
deskundigheid leiden tot het hervinden van die weg. De 
zelfredzaamheid van het slachtoffer is het einddoel. Hoe 
komen we sneller tot deze verandering?

Ervaringen
Ik stel me even voor, Marc Punt, letselschade-expert en 
manager. Ik manage een eigen letselexpertisebureau, To 
The Point Expertise, en mijn eigen letselschadedossiers. 
In mijn bedrijf werkt een groep professionals samen en 
individueel aan onderzoek en vaststelling van de schade 
in letseldossiers. Mijn ervaring deed ik gedurende zo’n 

35 jaar op met het regelen en oplossen van personen-
schade. Zo gingen er minstens 4500 dossiers over mijn 
bureau. Voornamelijk vanuit mijn rol als manager op 
een schadeafdeling, maar ook in de hoedanigheid van 
de door verzekeraars ingeschakelde expert, kreeg ik in-
zicht in de overwegingen achter de strategische besluit-
vorming en sturing van de werkprocessen. Maar ook de 
keuzes die aan de inzet van deskundigen ten grondslag 
liggen. Kijkend naar recente ontwikkelingen, nieuwe ini-
tiatieven, en de stappen die grote verzekeraars zetten in 
de aanpak van personenschade, valt er nog veel te doen. 
Niet omdat er onvoldoende ideeën zijn of te weinig ener-
gie wordt gestoken in vernieuwing. Maar wel omdat de 
toekomstvisie niet strookt met de ontwikkelingen in de 
Nederlandse maatschappij  in de laatste halve eeuw. We 
zijn zelfstandiger en zelfredzamer geworden en vinden 
dus sneller onze weg. Wanneer er een ernstige beperking 
ontstaat is er adequate hulp nodig om die zelfstandig-
heid te herstellen. 

Kort en zakelijk
Wat zie ik in de schaderegelingspraktijk. Er wordt op de 
kosten van actieve behandeling bespaard. De intakege-
sprekken zijn kort en zakelijk. Er is  beperkte tijd om echt 
contact te hebben met het slachtoffer.  Anno nu is een 
snelle benadering met korte contacten met het slacht-
offer het devies. In zo’n gesprek komt het hoogst nood-
zakelijke aan de orde, de materiële zaken en de huidige 
stand van zaken. Dat daardoor een gebrek ontstaat in het 
luisteren naar de werkelijke behoefte van het slachtoffer, 
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wordt voor lief genomen. Ik meen dat daardoor de kans 
gemist wordt om effectieve initiatieven te ontplooien en 
alternatieve oplossingen te bieden. Dus de mogelijkheid 
tot het verkorten van de tijdspanne tussen ongeval en 
regeling wordt gemist, want bij een dergelijke oppervlak-
kige benadering is er geen aanzet tot zelfredzaamheid bij 
het slachtoffer. Dit leidt niet tot snelle besluitvorming na 
een vroege inschatting van het belang voor beide par-
tijen. 

De hamvraag wordt te laat gesteld
De hamvraag: “Wordt het financieel compenseren of 
gaan we voor herstel?” wordt vaak juist veel te laat beant-
woord. Eigenlijk pas wanneer er voldongen feiten zijn. De 
arbeidsrelatie is beëindigd, het bedrijf van het slachtoffer 
gaat failliet of de studie moet worden afgebroken. 
Hoe zit het met de hoofd- en bijzaken? Het slachtoffer 
krijgt te maken met discussies over minder relevante 
zaken en wordt daardoor niet gestimuleerd om nieuwe 
kansen te pakken. Te veel de focus op de gemiste kans en 
niet op het creëren van nieuwe kansen. 
Er dreigt sjabloondenken, vooral doordat de nieuwe  
werkprocessen sjablonen vereisen. Copy/paste mensen 
zijn er niet, wel copy/paste letselrapporten, hoe kan dat?
Ik zoek naar de oplossingen in veel geschillen met be-
houd van de menselijke waarde en een te bereiken duur-
zaam resultaat. In de overtuiging dat de totale last (kos-
ten en schade) voor beide partijen lager zijn. Maar kan 
dat nog wel?

Voorbeelden
Een onderzoek naar de schuldvraag kan maanden zo niet 
jaren duren. We spraken in de markt af dat dit maximaal 3 
maanden mag duren. We boden echter wel de mogelijk-
heid om die termijn te verlengen, als het slachtoffer maar 
geïnformeerd wordt. Gevolg: gedurende de periode tot 
erkenning van de aansprakelijkheid ligt de begeleiding 
stil. Dat kan soms langer dan een jaar duren. Er worden 
in die periode geen stappen gezet om de goede dingen te 
doen ten behoeve van het slachtoffer. 

Een ander voorbeeld. Een intakegesprek met het slacht-
offer. Aan de orde komen diens arbeidsongeschikt, pro-
blemen in het gezin, op het werk en een dreigend isole-
ment. Dit gesprek mag slechts één uur duren en moet 
in nog minder tijd ‘afgerapporteerd’ zijn. Er is dus geen 
enkele kans om diep op de materie in te gaan, laat staan 
om het slachtoffer op z’n minst de indruk te geven dat er 
geluisterd wordt, meegedacht wordt en aandacht wordt 
geschonken aan de complexe problemen. Het rapport is 

overigens kort en op hoofdlijnen want het moet behap-
baar blijven voor de overbelaste letselschadebehande-
laar op kantoor. 

Onderzoeksvragen
In een ronde-tafelsessie met betrokken vakgenoten, van 
de verschillende zijden van het werkveld, en met direct 
en indirect betrokkenen, zou ik graag de volgende vragen 
centraal willen stellen:
1. Is de verlaging van de behandelkosten bij letselscha-
 de een hoofddoel van verzekeraars en overige 
 betalende partijen?  
2. Is onderzocht of de verlaging van behandelkosten 
 de bereikte resultaten in de schaderegelingspraktijk 
 beïnvloedt? Is dat financieel te duiden? En hoe zit dat 
 qua klantentevredenheid? 
3. Meent de verzekeraar dat er een (maatschappelijk)
 belang is bij het beperken van de kosten in de behan-
 deling van letselschade?  Ook wanneer dat een 
 significant verschil veroorzaakt in uiteindelijke 
 schadelast en tevredenheid over de afronding bij 
 de betrokken partijen. 
4. Meent de verzekeraar dat er een (maatschappelijk) 
 belang wordt gediend wanneer de letselschadezaken
 vlot en binnen de financiële kaders worden geregeld?
 Ook wanneer daarmee de behandelkosten signifi-
 cant stijgen?  
5. Wordt er waarde gehecht aan de principes van de 
 GBL wat doorlooptijd en communicatie richting 
 slachtoffer betreft? Ook wanneer daarmee de behan-
 delkosten significant stijgen?

To The Point Expertise houdt begin volgend jaar een ron-
de tafelsessie waarin het bovenstaande probleemveld 
besproken wordt en de vragen aan de orde zullen komen. 
In dit vakblad zal verslag gedaan worden van deze bij-
eenkomst. De verwachting is dat er betekenisvolle ant-
woorden gevonden zullen worden en dit een volgende 
stap zal zijn in het ontwikkelen van nieuw beleid waarbij 
het slachtoffer centraal staat en waarbij hij of zij nieuwe 
mogelijkheden zal vinden om weer tot ontplooiing te ko-
men. <
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Naam:  Peter van huizen  (32)
Functie:   Advocaat
Werkt bij:  Dirkzwager advocaten & notarissen
Sinds:   2011
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waarom ben je advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 
geworden?
Tijdens mijn studie rechten werkte ik in de rechtbank Amsterdam. Ik zat 
als griffier zittingen bij en daarnaast schreef ik conceptvonnissen voor 
rechters. Ik zag daardoor veel zaken, zittingen en advocaten voorbij ko-
men en ik wist toen: ‘dat wil ik ook doen.’
Vooral de aansprakelijkheidszaken spraken mij aan. Als advocaat in het 
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht heb ik het nu enorm naar mijn 
zin.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Vrolijk, enthousiast, geïnteresseerd, ondernemend en soms ongema-
nierd.

welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als advocaat?
Ik kan me flink vastbijten in een zaak en ik heb oog voor de details. 

wie is je grote leermeester?
Van mijn begeleiders bij de rechtbank en bij Dirkzwager heb ik veel ge-
leerd.

worden jongeren in de schadebranche/expertisebranche voor vol 
aangezien?
Die indruk heb ik wel, zeker als ik de positieve reacties uit die branche 
zie en hoor ten opzichte van bijvoorbeeld Young InSurance, een netwerk-
groep voor jongeren met bijna 2.000 leden. Met die groep wordt van alles 
ondernomen. Dit jaar heb ik samen met Kees Heijboer van Cunningham 
Lindsey de jaarlijkse buitenlandreis georganiseerd voor Young InSurance. 
Tijdens de organisatie daarvan heb ik gemerkt dat we van alle niveaus 
in de branche veel steun kregen. Bovendien hebben veel organisaties 
tegenwoordig intern een soort jongerenvereniging opgezet waarvoor en 
-door van alles wordt georganiseerd. 

Misschien moet er straks nog voor worden gewaakt dat jongeren niet te 
veel verwend worden…

Favoriete app?
WhatsApp

welke werksituatie  is je tot dusver het meest bijgebleven?
Een positief vonnis van de rechter of een spannende zitting is waar ik het 
voor doe.

wat is de laatste film die je hebt gezien?
Ik weet niet wat de laatste was maar ik zag laatst ‘Dallas Buyers Club’ en 
die maakte wel indruk.

welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Nu ik daar over nadenk: ik loop eigenlijk nooit rond met teksten op  
t-shirts.

wat is je favoriete vakantiebestemming?
Die bestemming waar ik nog niet ben geweest. Dat vind ik het leukst. Een 
nieuwe plek ontdekken. 

waaraan moet een goede collega voldoen?
Vooral niet te serieus zijn en niet zeuren. Het is helemaal mooi als je ook 
buiten het werk met collega’s kan omgaan. Hier op kantoor zijn die er ge-
lukkig.

wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
De soms wel jaren durende gerechtelijke procedures. Ik weet dat het 
moeilijk haalbaar is, maar het zou wel heel fijn zijn als het wat sneller zou 
kunnen.

wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Dat de advocatuur alleen maar uit is op conflicten.

Als je geen advocaat  was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Architect.

wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Jongeren kunnen van senioren leren dat het zicht op het volledige plaatje 
meer oplevert.  Senioren kunnen van jongeren leren dat de dingen niet 
altijd op dezelfde manier hoeven.

wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
De toga. 

wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Dat moet een voorstelling van Introdans zijn geweest, een dansgroep die 
door ons kantoor wordt gesponsord.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Andre Agassi.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Ik weet niet of er een tekort is, maar ik denk wel dat het goed is als er 
onder jongeren bekendheid wordt gegeven aan de verschillende aspec-
ten en mogelijkheden van de branche, bijvoorbeeld tijdens opleiding en 
studie. Ik weet dat er sinds een aantal jaar bij de studie rechten wel spe-
ciale aandacht naar uitgaat. Inmiddels is er ook het mooie initiatief van 
Young InSurance College om de verzekeringsbranche onder de aandacht 
te brengen bij verschillende studies.

waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Dat er zoveel interessante aspecten van de branche zijn waar ik voorheen 
nog nooit van had gehoord. 

wat is je favoriete restaurant?
Café Thuys in Amsterdam. Daar heb ik als kok gewerkt tijdens mijn studie. 
Ik kom er nog steeds graag als ik de kans krijg.
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wat moet de regering meteen aanpakken?
Skinny jeans.

wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Het is vrij stilstaand water. Daar mag wel weer eens een steen in worden 
gegooid.

welke trend(s) zie jij in de branche? 
De aandacht voor nieuwe risico’s.

wat is je ambitie? wat wil je bereiken in het vak? 
Ik zou veel leuke en interessante zaken willen behandelen en daarnaast 
zou ik genoeg tijd willen overhouden om van alles te ondernemen.

hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ /  ‘een 
grijze muis’   wordt?
Ongemakkelijk lang lid blijven van Young InSurance.

wat is je levensmotto?
Een motto voelt voor mij te veel als een zelfopgelegde beperking.

wat is je favoriete sport?
Kickboksen.
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Flyct proost gekleurd 
op nieuwe toekomst

Management en medewerkers van Flyct hebben een groot aantal relaties 
ontvangen bij de feestelijke opening van hun uitgebreide en voor wat be-
treft het interieur verbouwde vestiging aan het Stationsplein 14 in Capelle 
aan den IJssel. Flyct is het fusieresultaat van Europrotector en Korevaar Van 
Dijk Letselschade en is onderdeel van de Van Ameyde Groep.

Europrotector was als onderdeel van Van Ameyde Groep 
gevestigd aan de Einsteinlaan in Rijswijk. Op dat adres 
heeft Flyct nu geen medewerkers meer. Die werken allen 
op de genoemde hoofdvestiging in Capelle aan den IJs-
sel en nevenvestiging in Assen. In Capelle aan den IJssel 
werd een extra verdieping bijgehuurd, waarmee Flyct nu 
de begane grond en beide verdiepingen in gebruik heeft 
van het kantoorgebouw en daarmee de enige huurder 
van het gebouw is geworden. Het bedrijf telt in het totaal 
95 medewerkers en werkt uitsluitend voor de slachtoffer-
kant (letselschadeslachtoffers en werkgevers van slacht-
offers en rechtsbijstandverzekeraars van slachtoffers). 
In zijn welkomstwoord dankte Flyct algemeen directeur 
Mark van Dijk o.a. de medewerkers van de Rijswijkse ves-
tiging voor hun extra inzet door de verhuizing naar Ca-
pelle aan den IJssel, alsook de medewerkers die reeds in 
Capelle aan den IJssel hun werkplek hadden en die tij-

dens de maanden dat de verbouwing heeft geduurd toch 
hun normale productie hebben weten te behalen. Mark 
van Dijk wees erop dat er per 1 januari nog enkele mede-
werkers bij komen vanuit Rijswijk, namelijk degenen die 
daar nu als Van Ameyde materiële autoschade voor scha-
delijders verhalen. Binnen de Van Ameyde Groep wordt 
deze activiteit met ingang van het nieuwe jaar door Flyct 
uitgevoerd.

Ook zette Mark van Dijk para-olympische sporter Ronald 
Hertog in de schijnwerpers. Flyct sponsort deze sporter, 
die inclusief zijn gewonnen zilveren medaille (onderdeel 
verspringen) aanwezig was op de feestelijke openings-
bijeenkomst. Vervolgens proostten de aanwezigen met 
bruisende drankjes in de kleuren van het Flyct logo op 
een prima toekomst.

Voor de fusie met Europrotector waren Mark van Dijk 
(rechts) en John Peerbolte (links) eigenaren van Korevaar 
Van Dijk, na het samengaan zijn alle aandelen in handen 
van de Van Ameyde Groep en zijn zij bij het nieuw gevorm-
de bedrijf werkzaam als algemeen directeur respectieve-
lijk commercieel directeur. Peerbolte geeft aan gelukkig 
te zijn met de nieuwe eigenaar, die de directie volop de 
gelegenheid biedt om invulling te geven aan de kwalita-
tieve doelstellingen. Daarbij hoort ook een prima werk-
omgeving voor de medewerkers, die in de bijgehuurde 
verdieping in een modern interieur kunnen werken in de 
kleuren van het logo. Daarbij zijn speelse accenten aange-
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bracht, zoals bamboebuizen die dienen als kabelgoten. 
“Net zo duur, en veel mooier”, zegt Peerbolte. Blikvanger 
op de etage is een rond houten tuinhuisje, met binnenin 
een tafel en zitplaatsen voor 4 personen. Het doorbreekt 
de ruimte optisch, het absorbeert geluid en “nadat er in 
het begin wat aarzeling was, wordt deze minikamer gaan-
deweg ook gebruikt als er een paar collega’s iets willen 
bespreken”. Aan het eind van de verdieping is een fraaie 
ruimte voor de medewerkers om de lunch te gebruiken, 
inclusief een deel dat als een ‘woonkamer’ is in gericht 
compleet met een zithoek met een bankstel. Geleidelijk 
aan zullen ook de werkplekken op de andere etages (die 
zijn eveneens modern en warm ingericht, maar met een 
nadrukkelijke oranje kleurstelling) naar de huisstijl van 
het nieuwe Flyct worden omgetoverd. 

“Dat is ook het leuke na de fusie; we zijn nu de grootste 
belangenbehartiger in de branche. Dat merk je ook aan 
de reactie van potentiële medewerkers; die hebben er 
nu nog meer oren naar om bij ons te komen werken. Een 
goed geoutilleerde werkomgeving, de grootste partij aan 
de belangenbehartigerkant, met achter zich een sterke 
moeder. We kunnen stevig investeren in opleidingen en 
dat heeft ook onze voorkeur. Medewerkers niet alleen de 
noodzakelijke kennis doen bijbrengen, maar hen ook als 
een natuurlijk proces onze cultuur laten opnemen”, zo 
toont Mark van Dijk zich content met de grotere kracht 
van het bedrijf. Pieter den Dikken, lid van de raad van be-
stuur van de Van Ameyde Groep: “We hebben een goede 
stap gezet met het bij elkaar brengen van Europrotector 
en Korevaar Van Dijk. Onder andere Mark en John slagen 
er in korte tijd in een bedrijf met een nieuwe identiteit te 
bouwen. Wij denken dat het goed is om ook aan de let-
selslachtofferkant een flink bedrijf te hebben. Laten we 
eerlijk zijn, het zou goed zijn deze branche eens goed op 
te schudden en dat kunnen wij met een bedrijf van deze 
omvang en kwaliteitsbeleving doen. Het overgrote deel 
van de schades in de branche ligt onder de tienduizend 
euro. Daarvoor zouden we als branche toch iets anders 
moeten kunnen verzinnen dan de huidige werkwijze met 
twee zijden. Ik kom zelf van oorsprong uit de aannemerij; 
daar wordt - het woord zegt het al - gewerkt met vooraf 
overeengekomen bedragen om bepaalde werkzaamhe-
den uit te voeren. Het lijkt me toch dat het geen rocket 

science is om dat ook bij personenschade te doen. Laat 
belangenbehartigers bij kleinere schades tegen een vast 
tarief in opdracht van beide kanten de schaderegeling 
verrichten en controleer achteraf steekproefgewijs. Dat 
zou de behandelingskosten sterk verlagen en de door-
loopsnelheid aanzienlijk verhogen. Wij durven het wel 
aan.”  <
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Nieuw prestigieus opleidingsinstituut: 
de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

Na een ruime voorbereidingstijd, waarin ook al tal van activiteiten plaats-
vonden, is op 1 november 2016 de UvA Academie voor Bank en Verzeke-
ringen officieel van start gegaan. Deze instelling van de Universiteit van 
Amsterdam is een samenwerkingsverband van enerzijds de faculteiten 
UvA Economie en Bedrijfskunde en UvA Rechtsgeleerdheid en anderzijds 
de Stichting Leerstoel Financiële Dienstverlening. Deze stichting, die door 
NIBE-SVV werd opgericht, faciliteert de leerstoel Bank- en Verzekeringsleer 
(voorheen Implementatie financieel gedragsrecht), die momenteel door 
prof. dr. Rob Schotsman wordt bekleed. Schade Magazine had een gesprek 
met Schotsman, die tevens directeur van de UvA Academie voor Bank en 
Verzekeringen is.

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen is onaf-
hankelijk, ook van de Universiteit van Amsterdam, in die 
zin dat de gelden die de academie uit opleidingen en 
onderzoek verkrijgt, niet voor commerciële doeleinden 
worden gebruikt, maar wel om het vakgebied Financieel 
Recht en Financiële Economie op een hoger niveau te 
tillen. De onafhankelijkheid is ook geborgd door middel 
van een breed samengestelde adviesraad, waarin naast 
marktpartijen ook het ministerie van Financiën, toezicht-
houders, erkenningsregelingen, consumentenorganisa-
ties en de rechtbank Rotterdam zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast houdt een onafhankelijk Curatorium toezicht 
op de kwaliteit van de hoogleraren die door de Stichting 
Leerstoel Financiële Dienstverlening worden benoemd.

thuisbasis
“We hebben als ‘thuisbasis’ voor de academie de Uni-
versiteit van Amsterdam gekozen”, legt Rob Schotsman 
uit, “omdat al sinds de jaren veertig een samenwerkings-
verband bestaat tussen deze universiteit en het NIBE, 
het Nederlands Instituut voor Bank en Effectenbedrijf.  
Het NIBE is zelfs ooit als een Bankers Business School 

opgericht. Bovendien heeft de Universiteit van Amster-
dam een lange traditie en een gerenommeerde naam, 
nationaal en internationaal. Hoogleraren aan de UvA 
Academie voor Bank en Verzekeringen zijn vaak ook aan 
buitenlandse universiteiten verbonden. Voorbeelden zijn 
prof. Roger Laeven en prof. Jan Bouwens, die respectie-
velijk ook aan Princeton en Harvard verbonden zijn. Niet 
onbelangrijk is verder dat de Universiteit van Amsterdam 
de financiële sector de ruimte biedt om met een eigen 
curriculum te komen, zonder dat per se inbedding in de 
bachelor-master-structuur nodig is. Zo krijgt het curricu-
lum niet alleen draagvlak vanuit de universiteit maar ook 
vanuit de sector.”

Glans van het vak
De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen wil als op-
leidings  en onderzoeksinstituut aan de ontwikkeling van 
managers en professionals bijdragen, zodat zij nog beter 
in staat zijn om een financiële onderneming te besturen, 
financiële diensten te verlenen en het beleid van een fi-
nanciële onderneming te toetsen. Schotsman: “Doel is 
het vakgebied bank- en verzekeringsleer op een hoger 
niveau te tillen en hiervoor een stevig fundament te leg-
gen. Dit moet worden bereikt met actueel onderwijs op 
het gebied van wet- en regelgeving en een brede, inte-
grale en holistische aanpak van het wetenschappelijk 
onderzoek door de academie. Het gaat ons erom met de 
academie, zoals de bestuurders van de grootbanken het 
uitdrukten, ‘de glans van het vak’ terug te brengen.”

Sleutelfunctionarissen
De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen richt zich 
met haar onderwijs en onderzoek op de sleutelfunctio-
naris in financiële ondernemingen. Dit zijn bestuurders, 
commissarissen, lijnmanagers, compliance officers, risk 
managers, auditors, legal officers, fraude coördinatoren 
enzovoort. “Door de nieuwe Europese en Nederlandse 
wet- en regelgeving is de inhoud van deze functies be-
hoorlijk zwaarder geworden”, aldus Schotsman. “Van hen 
wordt gevraagd gezag, onafhankelijkheid en professio-
naliteit uit te stralen. Bovendien wordt van hen verwacht 
dat zij in staat zijn om binnen de financiële onderneming 
nauw samen te werken met de andere sleutelfunctiona-
rissen en met de bestuurders. Het zijn juist deze vaardig-
heden waar de programma’s van de academie op gericht 
zijn.” <
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B.ICT en Webhelp exameninstituten
Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft vorige maand op grond 
van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen B.ICT Solutions V.O.F. en Webhelp 
Nederland B.V. erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens. 

B.ICT heeft vestigingen in Leiden en Voorburg en biedt 18 over het land verspreide examenlocaties. 
Webhelp Nederland is een contactcentrum dat ooit werd opgericht als SNT. Het is sinds de oprich-
ting uitgegroeid tot een callcentre met 3500 medewerkers, met zes contactcentres in Nederland 
en in Suriname. Sinds 2014 maakt men deel uit van de internationale Webhelp Group, met vesti-
gingen in Europa en Afrika. In ons land werkt het bedrijf voor verschillende financiële instellingen, 
waartoe medewerkers over Wft-diploma’s dienen te beschikken. 

Ook de Stichting Hogeschool van Amsterdam is erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-exa-
mens. Stichting Hogeschool van Amsterdam heeft daarnaast toestemming om de Wft modules te 
examineren volgens de EVC-methodiek. De erkenningen gelden voor drie jaar. Erkende examen-
instituten mogen in die periode Wft-examens uitsluitend afnemen op examenafnamelocaties in 
Nederland die zijn aangemeld bij het CDFD.

Lindenhaeghe neemt Reaal College over

Reaal heeft met opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe overeenstemming bereikt over de 
overname van het Reaal College. Dit onafhankelijke opleidingsinstituut van Reaal is verdergegaan 
onder de naam van Lindenhaeghe. Alle lopende activiteiten zijn overgedragen.

De verkoop van het opleidingsinstituut past bij de strategie van Reaal om zich te concentreren op 
haar kernactiviteiten. Stijn Rez, Directeur Intermediaire Distributie bij Reaal: “Sinds de oprichting 
hebben we veel financieel adviseurs mogen helpen met een opleiding. Wij kijken met grote tevre-
denheid terug op de afgelopen jaren en zijn tegelijkertijd blij dat met de overname de kwaliteit en 
continuïteit is veiliggesteld en het intermediair goed opgeleid blijft”.

Mike Schilperoort, algemeen directeur van Lindenhaeghe, is verheugd met de aankoop. Hij zegt: 
“Het assortiment van het Reaal College vormt een 100% match met ons aanbod van opleidingen 
en trainingen. Met de overname kunnen wij onze positie in de financiële markt, en specifiek in het 
intermediair, verder versterken. Als Lindenhaeghe kunnen wij de klanten van Reaal College volle-
dig begeleiden en ontzorgen rondom de vakbekwaamheidseisen, nu en in de toekomst.”

Lindenhaeghe is gevestigd in Bilthoven in een gebouw met eigen leslokalen.

NIBE-SVV zet in op Next Gen

“Toekomstgericht opleiden, 
dat is waar we op in willen 
zetten. Eind dit jaar komen 
we met een Next Gen Aca-
demy met opleidingen die 
daarbij aansluiten, over big 
data, cybersecurity en digitaal adviseren”, zegt 
Jeanette Hadderingh (foto), de nieuwe direc-
teur van NIBE-SVV, onderdeel van NCOI. Zij was  
ruim zes jaar als salesmanager werkzaam bij 
NCOI, met in haar pakket de financiële dienst-
verlening. Zij is zodoende goed ingevoerd in de 
verzekeringsbranche. Hadderingh volgde eind 
oktober jl. Joke Elzenaar op. 

Scriptie over 
‘en bloc-clausule’

Tijdens het VNAB-marktdiner is de ‘Student 
van het Jaar’ Award uitgereikt door de Stich-
ting Assurantiebeurs Amsterdam. Focko Dor-
hout Mees, voorzitter van de stichting, over-
handigde de award en bijbehorende cheque 
aan Vera van Putten. Zij ontving deze prijs voor 
haar scriptie in het kader van de Master oplei-
ding “Enterprise Risk Management” getiteld: 
De ‘en bloc-clausule’: mogen de spelregels tij-
dens het spel worden veranderd? Deze scriptie 
kunt u downloaden (voor de link zie het artikel 
op onze website van 9-11). 

VNAB Award postuum toegekend aan Uri Coronel
Tijdens het VNAB-marktdiner, dat voor de dertiende keer heeft plaatsgevonden, werd de jaarlijkse VNAB 
Award postuum toegekend aan de op 18 juli jl. plotseling overleden voorzitter van de Raad van Advies 
van de VNAB, Uri Coronel (69). De VNAB Award werd hem toegekend vanwege zijn belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van de bedrijfstak. Zijn dochter Daniëlla Coronel nam namens de familie de VNAB 
Award in ontvangst uit handen van vertrekkend VNAB-voorzitter Michel Schaft.
Een recordaantal van 328 professionals uit de zakelijke verzekeringsmarkt nam deel aan het inmiddels 
traditionele galadiner in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. VNAB-directeur Wim Span opende de 
avond en ging in op het toegenomen belang, onder meer doordat de vereniging nu de markt haar VNAB 
kennis- en ontmoetingscentrum biedt. Voorts wees hij onder meer op het belang van het ontwikkelde 
Sanctiepl@tform. Tijdens het diner hield econoom en journalist Mathijs Bouman een lezing over de aan-
trekkende economie en de haperende wereldhandel.
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Bij het NIVRE heeft 
een bestuurswisse-
ling plaatsgevonden. 
george Oostrom (foto) 
van Crawford & Compa-
ny (Nederland), die vice-
voorzitter was, is Jeroen Fröhlich 
van Cunningham Lindsey Nederland 
opgevolgd als voorzitter. George 
Oostrom is met ingang 
van 1 december jl. de 
nieuwe voorzitter. De 
nieuwe vice-voorzitter 
is hans de hoog (foto) 
van Lengkeek, Laarman 
& De Hosson. De Hoog zat reeds in 
het bestuur met als aandachtsveld 
de portefeuille Werkgeversbelang. 
Ook als vice-voorzitter behartigt hij 
deze portefeuille. Ongewijzigd zijn 
de volgende bestuursfuncties: pen-
ningmeester Wilco van Schijndel van 
Troostwijk Expertises, portefeuille 
PE/Seminar Gerrit Taal van Vander-
wal & Joosten, portefeuille Marke-
ting/ Communicatie Hans Coffeng 
van CED. Voor de portefeuille Toela-
ting/Opleiding bestaat een vacature 
in het bestuur. Zie in dit nummer een 
interview met de nieuwe voorzitter, 
George Oostrom. 

Mr. Klaas brand zal op 
1 januari aanstaande 
in dienst treden bij 
Vanderwal & Joosten. 
Dit expertisebureau heeft 
specialismen in aanspra-
kelijkheid, constructie, machine-
breuk, bodemsanering en property.
Bij het bedrijf, met vestigingen in 
Utrecht, Rotterdam en Amstelveen, 
werken 35 medewerkers, waarvan 
26 experts. De directie bestaat uit 
Gerrit Taal (voorzitter), Jurjen Witte 
en Sydney Boogaard. Klaas Brand zal 
in het eerste jaar zelf dossiers gaan 
behandelen en zich de Vanderwal 
& Joosten filosofie en de gebruiken 
van het bedrijf eigen maken. Indien 
dit goed verloopt is het de intentie 
om Klaas onderdeel te laten worden 
van het MT alsook een deelneming 
te laten verkrijgen in het bedrijf. 
Klaas Brand is afkomstig van Cun-
ningham Lindsey Nederland bv, 
waar hij een directie- en manage-
mentfunctie vervulde. 

Technisch expert ing. 
Laurens van Zeben re 
FUEDI-ELAE treedt per 1 
januari aanstaande als 

of Business Administration, Business 
School Nederland). 

Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering van Adfiz is jolanda bron 
benoemd als bestuurs-
lid van deze branchever-
eniging. Zij is directeur 
Regio Noordoost-Ne-
derland bij Aon Risk 
Solutions. Samen met 
twee collegadirecteuren is zij bij Aon 
verantwoordelijk voor de risicoad-
visering van het mkb-segment in 
Nederland. “Als persoon sta ik voor 
de kwaliteit en professionalisering 
van onze branche, een branche die 
al een aantal jaren in de schijnwer-
pers staat. Ontwikkelingen gaan 
supersnel en maken dat wij steeds 
sneller moeten anticiperen door 
middel van innovatie. Vanuit deze 
bestuursfunctie wil ik zowel mijn 
persoonlijke energie als de mogelijk-
heden binnen Aon inzetten om onze 
branche te vertegenwoordigen”, 
aldus het nieuwe bestuurslid.

johan van den berg, manager 
van de brandspecialisten binnen de 
afdeling Expertise van 
Achmea Claims Organi-
satie, maakt sinds kort 
deel uit van het bestuur 
van Stichting Salvage. 
Hij volgt Michaëla van 
Rassel op, die vanwege haar vertrek 
naar Allianz uit het bestuur is getre-
den. 

Van den Berg werkt al meer dan 
25 jaar in het schadevak. Hij zegt 
te hopen in het bestuur zijn ken-
nis en ervaring in te brengen, een 
klankbord voor de medewerkers 
van Stichting Salvage te zijn en bij 
te dragen aan de bekendheid van 
Stichting Salvage.

Mr. Eveline ruinaard 
wordt de nieuwe voorzit-
ter van de Geschillen-
commissie van het Klach-
teninstituut financiële 
dienstverlening (Kifid). 
Zij wordt belast met de leiding van 
het instituut, daarin bijgestaan door 
de directeur. Minister Dijsselbloem 
van Financiën heeft ingestemd met 
haar benoeming door het bestuur 
van Kifid. De benoeming gaat in op 
1 januari 2017. Zij is daarmee de 
opvolger van prof. Edgar du Perron.

senior expert in dienst van Experti-
sebureau Vanderwal & Joosten. 
Laurens van Zeben is nu werkzaam 
als senior expert bij Cunningham 
Lindsey Nederland in het team Aan-
sprakelijkheid / CAR - Bouw. 

Zie elders in dit magazine een inter-
view met de directie van Vanderwal 
& Joosten. 

Per 1 januari 2017 treedt mr. bert 
van der neut NIVRE-re 
FUEDI-ELAE als senior 
expert in dienst bij EMN. 
Hij was sinds 1993 werk-
zaam bij Cunningham 
Lindsey, laatstelijk in de 
functie van operational manager en 
senior expert. Daarvoor werkte hij 
in de periode 1991 - 1992 voor Hoek 
Expertise en daaraan voorafgaand 
enkele jaren als belastingadviseur. 
Van der Neut zal zich bij EMN vooral 
richten op de co-assurantiemarkt.

Bij VIVAT N.V. is Jan 
Nooitgedagt op 1 
december volgens 
planning teruggetreden 
als voorzitter van de raad van com-
missarissen. Maarten dijkshoorn 
(66) is voorgedragen als nieuwe 
voorzitter. Tijdens zijn carrière heeft 
Dijkshoorn (foto) als CEO en COO 
gewerkt bij Eureko B.V. (Achmea). 
Daarvoor vervulde hij verschillende 
directiefuncties bij NN. Ook heeft hij 
verschillende bestuursfuncties voor 
het Verbond van Verzekeraars ver-
vuld. Momenteel is Dijkshoorn onder 
meer voorzitter van de raad van 
commissarissen van De Goudse Ver-
zekeringen N.V. en lid van de Raad 
van Commissarissen van PGGM.

Marjolein Kniest, die 
Manager Ledenzaken 
was bij de VNAB heeft 
per 1 december jl. de 
VNAB verlaten. Marjolein 
gaat per die datum aan de slag bij 
ING als Customer Journey expert.
Zij trad vorig jaar december in dienst 
bij de VNAB. Daarvoor bekleedde zij 
diverse functies bij Nationale-Neder-
landen, waaronder die van teamma-
nager en project & change manager. 
Marjolein startte bij NN als manage-
ment trainee na haar afgeronde 
studie rechten aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In 2016 heeft 
zij een masterstitel behaald (Master 
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Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl
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