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Restoring Confidence 
in Your Equipment

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 drie divisies, elk met een eigen expertise:

• AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
techniek na calamiteiten. Ook voert AREPA preventieve reiningswerkzaamheden 
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
T +31 (0)33 453 50 30

IN 35 JAAR VAN VLIEGENDE KIEP NAAR CEO. 
WHAT’S NEXT?
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Toen ik 20 jaar geleden van Monnickendam naar het noor-
den van het land verhuisde, vertrokken onze overburen 
naar een stadsboerderij in Maastricht. We bleven elkaar min-
stens eens per jaar zien, want ieder jaar weer eindig ik mijn 
kampeervakantie op het erf van die vroegere buren. Zo ook 
zondag 18 juli. Vanaf de route Napoléon probeerde ik met 
mijn camper Maastricht te bereiken. Lang leve Google Maps 
die mij langs de mooiste, nog niet eerder door mij ontdekte 
plekjes van Luxemburg en België leidde om uiteindelijk in 
Luik aan te komen. 

Toen ik door Luik reed wist ik niet wat ik zag! Straten vol vie-
ze en kapotte koelkasten, meubels, tapijten en andere spul-
len die tegen de gevels opgestapeld lagen. Mensen zaten 
wezenloos op de stoep of hingen er maar wat rond. Keken 
verdwaasd, ontredderd of verdrietig uit hun ogen. Natuurlijk 
heb ik de boeken over de rampen gelezen, heb ik talloze col-
lega’s en anderen uit de markt aangehoord toen zij hun ver-
haal deden. Maar dat het zó zou zijn! Ik schrok er echt van.

Vrienden hadden het zien gebeuren. Zij kennen het water-
peil van de Maas en wisten direct dat het foute boel was. 
Ook zij waren overweldigd door de impact die dit natuurge-
weld op het menselijke bestaan heeft. Nietig. Dat zijn wij op 
zo’n moment. Zo ontzettend nietig.

Op weg naar huis zag ik zelfs in noordelijker gelegen gebie-
den percelen onder water staan. De IJssel was ver buiten 
haar oevers getreden. Een tussenstop bij Hattem zat er dan 
ook niet in. Op de plek waar zich een paar weken eerder 
nog een mooi aangelegde camperplaats bevond, speelden 
kinderen met een vlot in het water. De camperplaats bij de 
jachthaven was alleen nog te herkennen aan de stroompa-
len die nog maar net boven het water uitstaken. 

Het zal u niet verbazen dat deze editie in het teken van de 
watersnood staat. Enkele spelers uit de markt hebben hun 
verhaal al gedaan. Ik nodig iedereen met een interessante 
visie op of een bijzonder verhaal over de watersnoodramp 
uit om zich te melden voor een bijdrage in het volgende 
nummer.

Zo ontzettend nietig

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine SCHADE magazine wordt verzonden in folie van suikerriet Biobased

Cindy van der Helm, hoofdredacteur
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Je tiny house 
ongewoon goed 
verzekerd.

Groots genieten 
van klein wonen

Steeds meer Nederlanders dromen niet van een groot 
vrijstaand huis voorzien van alle luxe, maar juist van het 
tegenovergestelde: een tiny house. Maak jij die droom tot 
werkelijkheid? Met de OOM Combinatiepolis verzeker jij je tiny 
house voor brand, diefstal, inbraak en vandalisme. Zo kun jij 
genieten van je minimalistisch woongenot.

Kijk voor onze verzekeringen op:

www.oomverzekeringen.nl

OOMVerzekeringen-advertentie-Tinyhousee-230x297-2108.indd   1OOMVerzekeringen-advertentie-Tinyhousee-230x297-2108.indd   1 3-8-2021   11:21:593-8-2021   11:21:59
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Wiebe Westerhof: Van vliegende kiep naar CEO

35 jaar Troostwijk. 
What’s next?

Wiebe Westerhof had zich voorgenomen nooit in dienst te treden bij het bedrijf waar zijn vader en broer werkten. En 

toch werd hij getriggerd door een vacature die voorbijkwam. Zo kwam hij in 1985 als Inventaris Taxateur in opleiding bij 

Troostwijk aan boord. En nu, ruim 35 jaar later, verlaat hij als CEO het bedrijf dat inmiddels fullservice dienstverlener is, 

gespecialiseerd in Taxaties, Expertises en Risico-inspecties. Hoofdredacteur Cindy van der Helm had in 2008 na 18 jaar 

dienstverband haar exitgesprek met Wiebe. En nu, exact 12,5 jaar later, mocht zij het exitinterview met hem afnemen.

Door Helena Broekema en Cindy van der Helm

Wiebe startte op 1 oktober 1985 met een jaarcontract. “Het 

taxatievak is een combinatie van technische kennis en goe-

de communicatieve vaardigheden. Je moet immers de juiste 

informatie boven tafel weten te krijgen. Na een jaar of twee 

merkte ik dat er een grens lag aan mijn mogelijkheden als 

taxateur, want ik had met mijn administratief/financiële ach-

tergrond te weinig technische kennis.” 

Nieuwe uitdaging 
Troostwijk groeide en er ontstonden nieuwe functies. “Er 

waren destijds niet zoveel mensen in dienst, dus het was 

echt kijken wie welke rol kon vervullen. Organiseren en za-

ken regelen, dat kon ik wel. Ik vind dat bovendien heel leuk. 

En zo ben ik de planning gaan doen. Vervolgens werd ik ver-

antwoordelijk voor de administratieve kant van taxaties. Het 

was een tijd waarin mensen óf binnen drie maanden weg 

waren óf voor de eeuwigheid bij Troostwijk bleven. Bestaan-

de functies bleven dus lang bezet, maar áls er al iemand ver-

trok kwam er een functie vrij. En wanneer die mij aansprak, 

probeerde ik die ook te pakken.” Wiebe werd een soort van 

vliegende kiep. Hij sprong in waar nodig en lette erop dat er 

geen fouten gemaakt werden. Dat bleef niet onopgemerkt. 

Toen Troostwijk begin jaren ‘90 internationaal ging en de 

toenmalige directie zich meer op de buitenlandse vesti-

gingen ging richten, werd Wiebe gevraagd of hij directeur 

Nederland wilde worden. Het was een nieuwe functie zon-

der concrete invulling, maar Wiebe had wel oren naar een 

nieuwe uitdaging. 

Coachen, aanjagen en faciliteren
Wiebe: “Het geestige van directeur worden is dat je be-

noemd wordt, maar daarna de functie nog moet verdienen. 

In het begin vond ik het leuk dat het op mijn visitekaartje 

stond, maar al snel kwam ik erachter dat ik de acceptatie van 

mijn collega’s nog moest ontvangen. De functie was nieuw 

en ik moest mijn eigen rol gaan invullen. Het bedrijf groeide. 

Er moest veel geregeld worden. Er moesten procedures wor-

den verzonnen en nieuwe mensen worden aangenomen. Ik 

ben ervan overtuigd dat het mij heeft geholpen dat ik wist 

hoe het werk van het merendeel van de collega’s in elkaar 

stak. Daardoor snapte ik wat iedereen deed. Ik ben geen 

schade-expert, maar heb wel ooit een – zij het simpele – 

schade geregeld en doordat mijn vader en broer dit werk al 

jaren deden wist ik waar het over ging. En natuurlijk had ik 

veel profijt van mijn kennis van taxeren. Ik begreep hoe het 

team dacht en werkte. Dat is een enorm voordeel geweest, 

want de acceptatie groeit als je het idee hebt dat iemand 

stuurt die snapt wat er gebeurt. Ik werd uiteindelijk CEO. Als 

CEO heb je een faciliterende rol. Coachen, aanjagen, erop 

toezien dat medewerkers volgens de Troostwijk-gedachte 

hun werk doen. Dat is wat ik doe. Ik zal nooit de beste expert 

of taxateur zijn, maar dat moet je ook niet willen.”

Uitgegroeid tot fullservice dienstverlener
Wiebe had geen enkele ervaring als directeur toen hij aan 

boord kwam. Inmiddels is het taxatie- en expertisebureau 

zelfs uitgegroeid tot een fullservice dienstverlener. Wat de 

afgelopen 35 jaar hem en de organisatie heeft geleerd? 

“Troostwijk begon ooit als familiebedrijf en zulke bedrijven 

reageren over het algemeen altijd wat later op veranderin-

gen in de markt dan een niet-familiebedrijf, omdat het de 

eigenschap heeft om naar de lange termijn te kijken. Dat 

is fijn, want je vermijdt zwabberend beleid. Maar er zit ook 

een risico aan, namelijk dat je te laat reageert op ontwik-

kelingen in de markt. Naarmate het bedrijf groeide hadden 

we een aantal aspecten van een niet-familiebedrijf moeten 

adopteren, zoals naar de korte termijn kijken. Dat hebben 

we af en toe niet genoeg gedaan en in 2015 werden we ge-

confronteerd met de situatie dat we moesten ingrijpen. Er 

volgde een reorganisatie. Het waren de mindere dagen van 

mijn bestaan als CEO om die reorganisatie te moeten aan-

kondigen. Daar heb ik van geleerd dat je af en toe ook op de 

korte termijn beslissingen moet nemen. Dit is overigens iets 

wat we sinds de overname door Tinsa vaker doen. We zetten 

nu sneller stappen; een verandering die langzaam in onze 

bedrijfscultuur sluipt. En dat is niet erg, zolang we ook lange-

termijnplannen blijven maken. Sommige zaken hebben nou 

eenmaal meer tijd nodig.”

CEO van Troostwijk Wiebe Westerhof doet na ruim 35 jaar dienstverband een stap opzij.  Wat hij nu gaat doen? De tijd zal het leren.

Als CEO heb je een faciliterende, 
aanjagende en coachende rol

Je moet hard werken om je 
marktpositie vast te houden

Ruimte om plannen uit te voeren
“Ook hebben we geleerd dat dingen niet meer zo makke-

lijk zijn als ze waren. De markt is veranderd en je moet hard 

werken om je marktpositie vast te houden. Op een aantal 

vlakken zijn we marktleider in Nederland, zoals verzeke-

ringstaxaties. Het is niet zo dat je dat dan automatisch voor 

de komende twintig jaar blijft. Als bedrijf moet je innoveren, 

nieuwe producten op de markt brengen en de juiste men-

sen in dienst nemen. Vroeger bleven medewerkers heel lang 

aan ons verbonden. Dat is nu anders. Soms is dat vervelend, 

omdat er hele goede mensen weggaan. Maar het geeft ook 

de mogelijkheid om te vernieuwen.

Binnen Troostwijk heeft altijd al een cultuur geheerst dat je 

de ruimte krijgt om een plan uit te voeren als je een goed 
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idee hebt. Er lag niet heel veel vast in jaarplanningen en 

budgetten. Had je in april een idee, dan kon je er bij wijze 

van spreken in mei mee beginnen. Inmiddels zijn we wel 

veel planmatiger gaan werken, maar ik vind het nog steeds 

leuk om niet te veel regels om mij heen te hebben. Er moe-

ten natuurlijk wel regels zijn, maar die moeten nuttig zijn en 

niet als doel dienen. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Als je van 

je team verwacht dat ze buiten de deur belangrijke beslis-

singen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen, moet 

die ruimte binnen er ook zijn. Als je de medewerkers binnen 

heel kort houdt, zul je zien dat zij zich buiten ook zo gaan ge-

dragen. Dan durven ze geen risico’s meer te nemen en gaan 

ze op safe spelen. Je creëert onbewust een angstcultuur 

waardoor er geen nieuwe ideeën meer naar boven komen. 

In zo’n angstcultuur kan ik niet werken en ik merk dat mede-

werkers zich ook prettig voelen bij onze manier van werken 

met alleen noodzakelijke regels en verder veel vrijheden. Ze 

pakken als vanzelfsprekend hun verantwoordelijkheid en 

doen waar ze goed in zijn. Dit is mijn eigen visie, maar het is 

er ook één die altijd al in het bedrijf zat.”

Integer, degelijk, bescheiden 
Het succes van een organisatie heeft alles te maken met de 

overtuiging dat je een dienst niet alleen levert om er geld 

mee te verdienen. Ook dat heeft Wiebe geleerd. “Het gaat 

erom dat je een product of dienst levert waar de klant tevre-

den mee is. En je moet ervoor zorgen dat je medewerkers 

goed kunnen functioneren en uitgedaagd worden. Naar 

mijn mening werkt het niet als je het alleen maar voor het 

geld doet. Wij leveren producten die mensen nodig hebben 

om hele belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Denk 

aan een grote verzekeringstaxatie die goed genoeg moet 

zijn als er schade is, de schaderegeling zelf of een bedrijfs-

economische taxatie. Het is voor onze afnemers lastig te be-

oordelen of een taxatie goed is en of de schaderegeling aan 

het eind van de rit optimaal was. Dat weet niemand, want je 

hebt geen vergelijkingsmateriaal. Als klant moet je volledig 

vertrouwen op de taxateur of expert. Die doet integer en de-

gelijk zijn werk en komt daarbij soms wellicht ietwat te be-

scheiden over. Maar het zit nu eenmaal in ons DNA om ons 

zo op te stellen. Ons werk zien wij als een gezamenlijke pres-

tatie waarin iedereen zijn rol pakt. Wij moeten ons focussen 

op wat onze rol is. Innovatief meedenken. Dat is onze rol.”

Gezamenlijke prestatie
“Af en toe laten we deze bescheiden profilering los en laten 

we andere geluiden horen, zoals bij het werven van nieuwe 

medewerkers. Maar die integere en bescheiden houding 

blijft de basis van Troostwijk. Waar ik trots op ben? Er is niets 

wat je in je eentje doet, het is altijd een teamprestatie. Ik kan 

daarom niet benoemen waar ik individueel trots op ben. 

Troostwijk is een gezond bedrijf en staat er goed voor. We 

hebben een goede marktpositie en heel veel potentie om er 

nog meer van te maken. We leveren iets waar de markt be-

hoefte aan heeft en zijn blij met veel tevreden klanten. Daar 

ben ik trots op en ik hoop dat de mensen die nu bij Troost-

wijk werken of dat in het verleden hebben gedaan ook trots 

zijn bij elke stap die we zetten. Ik zou het fantastisch vinden 

als het bedrijf door blijft groeien en dat we de bedrijfsecono-

mische plek in Nederland en daarbuiten kunnen vergroten. 

Daar hoort natuurlijk bij dat je winst maakt, maar dat moet 

je niet als je enige doel zien.”

Grote impact
Even iets over de mijlpalen. Wat vindt Wiebe een mijlpaal in 

zijn carrière? “De eerste overname waarbij ik zelf – naast mijn 

broer Ad – een rol had: de overname van Bijl Taxaties. Dat 

was onze grote concurrent. Enorm spannend, maar achteraf 

enorm succesvol. Er zijn memorabele momenten die je ont-

houdt omdat ze leuk zijn, maar je hebt ook situaties die je bij 

blijven omdat ze impact hebben gemaakt, zoals het overlij-

den van collega Marcel Juliard en mijn betrokkenheid bij de 

rampen. Bij de Bijlmerramp, de aardbeving in Roermond en 

de vuurwerkramp had ik een operationele rol. Er moest van 

alles georganiseerd worden. Dat kan ik, want dat is de reden 

waarom ik ooit deze functie heb gekregen. Het beleidsma-

tige deel lag bij anderen. Omdat er veel onder tijdsdruk ge-

improviseerd moest worden heb ik achteraf gezien ook wel 

wat stomme dingen gedaan. Ik weet nog goed dat ik samen 

met alle gedupeerden in een bus van de gymzaal naar de 

plek van de Bijlmerramp ging. Daar mochten ze samen met 

een expert voor het laatst naar hun huis, of wat daarvan over 

was. Ik had een tekst voorbereid in het Engels, Frans en Ne-

derlands om de gang van zaken uit te leggen, maar kwam 

tot de conclusie dat werkelijk niemand in de bus had begre-

pen waar ik het over had. Ze spraken andere talen.”

Heftige momenten
“Of een voorval na de vuurwerkramp in Enschede. Alle ge-

dupeerden moesten naar het gemeentehuis waar ze door 

de gemeente toegesproken zouden worden. Op het aller-

laatste moment haakte de gemeente af, omdat ze nog niet 

zoveel konden vertellen. En ik was de enige die daar stond 

om de mensen op te vangen. Omdat al die gedupeerden 

naar het gemeentehuis gekomen waren, sommigen zelfs in 

zwembroek omdat ze alles kwijt waren, moest er wel íets ge-

zegd worden. Ik had eerder al geleerd dat mensen graag zelf 

iets willen doen als ze in zo’n vreselijke situatie terechtko-

men. Daarom besloot ik gedupeerden te vragen om een lijst 

te maken van de spullen die ze kwijt waren geraakt. Er was 

geen microfoon dus klom ik op een balie om de mensen met 

luide stem toe te spreken. En toen zag ik achterin de zaal de 

pers staan en bedacht mij gelukkig net op tijd hoe vreemd 

het op tv over zou komen als ik daar in een keurig pak stond 

te schreeuwen naar mensen die in zwembroek voor mij ston-

den. Mensen die werkelijk alles kwijt waren geraakt. Daarop 

heb ik de beveiliging de opdracht gegeven om de pers weg 

te sturen. Al die rampen, al dat leed, dat zijn momenten die 

ik niet snel zal vergeten. Die waren heel heftig.”

Ontwikkeling van het taxatievak
Wiebe heeft zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling 

van het taxatievak. Zo was hij betrokken bij de invulling 

van het Verenigd Register Van Taxateurs – een branche-

vereniging voor onder andere verzekeringstaxateurs – dat 

onlangs onderdeel is geworden van het NIVRE. “Eigenlijk 

werd ik getriggerd door het feit dat de bescherming van het 

vak van de makelaar/taxateur aan de bedrijfseconomische 

kant verdween. Ik vond het maar raar dat er niets was op 

het gebied van verzekeringstaxaties. Een taxatie voor de fi-

nanciering van een woonhuis moet voldoen aan heel veel 

regels. Daarentegen, als een taxateur voor 100 miljoen aan 

activa taxeert voor de verzekering had hij of zij alleen een 

visitekaartje en briefpapier nodig. Vreemd. Vóór het ont-

staan van het VRT was er een werkgroep van het Verbond 

van Verzekeraars en de VNAB waar de Richtlijn Vaste Taxa-

tie uit voort is gekomen. Namens de taxateurs had ik zitting 

in die werkgroep. Die richtlijn werd helaas niet omarmd of 

gecontroleerd door verzekeraars of makelaars. Uiteinde-

lijk is besloten om een register van taxateurs op te richten, 

waarin alle mogelijke groepen zijn opgenomen om het vak 

van verzekeringstaxateur te reguleren. Het was altijd al de 

bedoeling om aan te sluiten bij een groter register, want je 

hebt een bepaalde omvang, de financiën en kennis nodig 

om een register goed te kunnen opzetten en opleidingen 

en de verplichte Permanente Educatie te kunnen verzorgen 

en daarvoor bleef het VRT te klein. Fijn dat die aansluiting 

inmiddels is gerealiseerd.”

Amsterdamse Beurs Club
En daarnaast is Wiebe al jaren voorzitter van de Amsterdam-

se Beurs Club. “Toen je vroeger het verzekeringsvak inging 

was het noodzakelijk je Assurantie-A of -B te halen. Die cur-

sus moest je verplicht bij een assurantieclub zoals de ABC 

volgen. Iedereen die het vak in wilde, werd dan ook lid van 

zo’n club, omdat je anders die opleiding niet kon volgen. Ik 

ben nog steeds voorzitter. Dat is zo’n leuk bestuur. Zolang de 

leden het goed vinden en het bestuur intact blijft, ga ik door. 

Inmiddels worden er geen opleidingen meer gegeven van-

uit de club, maar je kan er nog wel vakgenoten ontmoeten 

tijdens de lezingen en de jaarlijkse NaZomerborrel.”

Overname door Tinsa Group
In mei 2017 nam de Tinsa Group de Troostwijk Groep over. 

“We waren te groot voor het servet en te klein voor het ta-

fellaken en wilden groeien in producten en op geografisch 

gebied. De overname door Tinsa was een logische actie. We 

hadden die groei natuurlijk zelfstandig kunnen bereiken, 

maar dat zou langer duren. Het komt niet vaak voor dat je 

wil groeien én dat je op het juiste moment de goede par-

Innoveren, nieuwe producten 
lanceren en goed personeel

Innovatief meedenken. 
Dat is onze rol

Wiebe Westerhof: “Wij zijn een bedrijf dat bezig is om de risico’s van anderen in kaart te brengen en te 
managen.”
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tij vindt om een deal te sluiten. Als zo’n kans voorbijkomt, 

moet je hem pakken. Tinsa wilde zijn productlijn uitbreiden 

op onder andere verzekeringsgebied en er zat voldoende 

geld achter om die plannen waar te maken. De keerzijde van 

een overname is dat je bij sommige besluiten toestemming 

nodig hebt en te maken krijgt met regelgeving vanuit het 

moederbedrijf. Maar het was minder erg dan ik van ande-

ren met eenzelfde ervaring had gehoord. Tuurlijk waren er 

veranderingen, maar ik vind dat ik de laatste mag zijn die 

daarover klaagt. Ik heb de overname immers samen met Ad 

zelf in gang gezet.”

Acquisities
Sinds de overname door Tinsa zijn er enkele acquisities ge-

weest. Zo zijn risico-inspectiebureau Burghgraef van Tiel en 

softwarebedrijf Oodit aan boord gekomen. “De activiteiten 

die we nu in huis hebben, liggen dicht bij elkaar. Ze hebben 

allemaal met risico te maken. Wij zijn een bedrijf dat bezig is 

om de risico’s van anderen in kaart te brengen en te mana-

gen. Of het nu voor een financiering of een verzekering is. 

We werken daarbij voor verzekeraars of verzekerden; zolang 

je objectieve mening wordt gevraagd kan dat. Die weg is in-

gezet en de markt kan daar goed mee omgaan. Vroeger wa-

ren we daar wat huiverig voor. Het lijkt een rare combinatie; 

we hebben een inspectiebedrijf in huis dat zijn best doet om 

schades te voorkomen en we hebben een expertisebedrijf 

in huis dat het vooral moet hebben van schades. Als het in-

spectiebedrijf in staat zou zijn om alle schades in Nederland 

te voorkomen, hadden wij het niet gekocht. Maar zelfs de 

beste krijgt dat niet voor elkaar. Want hoe goed zij hun werk 

ook doen, er zullen altijd schades blijven ontstaan. De ken-

nis die in het inspectiebedrijf zit en de ervaring vanuit het 

expertisebedrijf zijn heel nuttig voor elkaar. Dat is zo’n leuke 

propositie. Ook nog één met wel wat concurrentie, maar niet 

zo heel veel. De lol van Troostwijk was altijd al een mooie sa-

menstelling van diensten die met elkaar te maken hebben. 

En dat is het nog steeds.”

Nieuwe CEO
Wiebe zal op 1 september een stap opzij doen. Hij zal nog 

wel verbonden blijven aan Troostwijk, maar dan in een an-

dere positie. Er is inmiddels een opvolger gevonden in de 

persoon van Johan Drost. Wiebe heeft hoge verwachtingen 

van Johan. “We hebben binnen Troostwijk niet zoveel grote 

wisselingen gehad, dus een nieuwe CEO is wel iets nieuws 

voor het bedrijf. Maar ik denk dat ze in Johan Drost een pro-

fiel hebben gevonden dat goed bij het bedrijf past. Ik heb 

hem een aantal keren gesproken en ik vertrouw erop dat hij 

qua persoonlijkheid heel goed binnen het bedrijf past. Hij 

brengt veel managementervaring mee vanuit de bancaire 

sector, dus een deel van zijn rol kent hij al. Ik verwacht dat 

hij andere accenten legt op zaken waar ik minder bedreven 

in was. Hij heeft veel kennis van sales en IT, ik vermoed dat 

hij daarin meer kan toevoegen dan ik. Wellicht zal hij het op 

een zeker moment moeilijker hebben dan ik, omdat hij niet 

uit de branche komt, maar dat kan ook een voordeel zijn. Als 

hij zijn weg hier goed vindt en zijn persoonlijkheid slaat aan, 

kan hij heel succesvol zijn.”

Hoe nu verder?
Hoe zijn leven er vanaf 1 september uit gaat zien? “Op pro-

jectmatige basis blijf ik verbonden aan Troostwijk. Tinsa wil 

dat een aantal zaken van Troostwijk prominenter in het pro-

ductenpalet van de Tinsa Group aanwezig is, waaronder het 

verzekeringsdeel. Ze hebben gevraagd of ik daarover wil 

blijven meedenken. Dat betekent absoluut niet dat ik ook 

maar iets van mijn huidige rol ga uitvoeren.  Daar komt ie-

mand anders voor. Hoe ik mijn tijd verder ga invullen? Dat 

gaat mij overkomen. Ik verwacht te blijven werken en de rest 

van mijn tijd in te vullen met mooie reizen. Thuis zit er ook 

niemand op te wachten dat ik de hele dag gezellig op de 

bank ga zitten. Het is ook niet zo dat ik na 35 dienstjaren 

ineens zeg, ik ga nu eindelijk eens iets doen wat ik leuk vind 

of wat ik altijd al heel graag had willen doen. Dan had ik eer-

der in actie moeten komen, vind ik. Ik ga gewoon door met 

leuke projecten oppakken, mooie reizen maken en genieten 

van alle andere mooie dingen in het leven.”  <

TAXATIES | EXPERTISES | RISICO-INSPECTIES
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DROOGTECHNIEK

Onze droogspecialisten weten altijd de best pas-
sende oplossing voor ieder probleem te vinden. 
Zij beschikken over de meest specialistische 
droogapparatuur en meetinstrumenten. Drogen 
doen we gecontroleerd, maar wel snel en met een 
zo laag mogelijk energieverbruik.

Specialistisch drogen voorkomt extra overlast 
voor klanten en onnodige herstelwerkzaamhe-
den en kosten. Projecten waar we dagelijks onze 
ervaring in zetten zijn bijvoorbeeld zwevende 
dekvloeren, isolatie in wanden of op daken, 
plafonds en wijnkelders. Wij werken in opdracht 
van verzekeraars, schade-expertise bureaus, de
aannemerij, industrie maar ook particulieren.
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Overheidssteunmaatregelen 
en de vaststelling van 
bedrijfsschade

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland (rond half maart 2020) heeft de overheid stapsgewijs een aantal 

regelingen in het leven geroepen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Het team van bedrijfsschadespecialisten 

van Sedgwick loopt in de behandeling van bedrijfsschades concreet aan tegen de vraag of zij deze regelingen in de 

bedrijfsschadevaststellingen moeten betrekken, en zo ja hoe.

Aan het woord zijn Jan Willemse, Ingmar Hofker en Bart 

Oversier. Alle drie de heren zijn Major & Complex Loss Expert 

bedrijfsschade bij Sedgwick.

 

Welke steunmaatregelen komt Sedgwick 
in de praktijk tegen?
Naast regelingen voor enkele specifieke sectoren zijn de vol-

gende twee regelingen voor een brede groep bedrijven van 

toepassing:

1. NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

 voor Werkgelegenheid);

2. TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

De hoogte van het bedrag dat een bedrijf ontvangt is in 

beide regelingen afhankelijk van de daling van de omzet tij-

dens de coronacrisis ten opzichte van een referentieperiode. 

Om in aanmerking te komen voor deze regelingen dient 

sprake te zijn van een substantieel omzetverlies (ten minste 

20%). De hoogte van de NOW is afhankelijk van de terugval 

in omzet en is gelijk aan een percentage (90% (NOW 1 en 2) 

en 80-85% (NOW 3)) van de loonsom van een bedrijf. Voor 

NOW 1 (periode maart tot en met mei 2020) gold bijvoor-

beeld het volgende: 

- indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de 

 tegemoetkoming 90% van de loonsom; 

- indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de 

 tegemoetkoming 45% van de loonsom; 

- indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de 

 tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. 

Opmerkelijk is dat, naar wij hebben begrepen, de omzet-

derving niet het gevolg van de pandemie hoeft te zijn. Ook 

een omzetderving als gevolg van bijvoorbeeld brand kwali-

ficeert voor de NOW-regeling. 

De hoogte van de TVL is afhankelijk van de branche waarin 

een bedrijf actief is. Zo wordt op basis van een branchege-

middelde verondersteld dat de vaste lasten van een handels-

onderneming lager zijn dan die van een productiebedrijf. 

Voor beide regelingen geldt dat een bedrijf in eerste instan-

tie een voorschot ontvangt van 80 tot 85% van het, op ba-

sis van de aanvraag, maximale bedrag waar aanspraak op 

kan worden gemaakt gedurende een subsidieperiode. In 

de aanvraag dient het bedrijf aan te geven wat de omzet in 

de referentieperiode was en welke omzet men verwacht te 

realiseren tijdens de subsidieperiode. Een aanvraag tot defi-

nitieve vaststelling kan veelal niet eerder plaatsvinden dan 

enkele maanden na afloop van de subsidieperiode. Zo is het 

aanvragen van een vaststelling van NOW 3 (periode oktober 

2020 tot en met juni 2021) niet eerder dan in oktober 2021 

mogelijk. Hiervoor geldt tevens dat bij substantiële subsidie-

bedragen een verklaring van een ‘deskundige derde’, zoals 

een administratiekantoor (> € 25.000) of een accountant  

(> € 125.000) is vereist. 

Samenloop schade als gevolg van calamiteit 
en coronacrisis
Indien de omzet als gevolg van een calamiteit (zoals een 

brand) vermindert of wegvalt, gaan wij als volgt te werk: 

1. We stellen het omzetverlies als gevolg van de calamiteit 

vast. Dit door de werkelijke situatie (dus met corona én 

de calamiteit) te vergelijken met een what-if scenario 

(dus wél corona maar géén calamiteit);

2. We stellen vast welk deel van de te ontvangen subsidies

 (de maximale aanspraak) betrekking heeft op het omzet-

verlies als gevolg van de calamiteit;

In figuur 1 is het een en ander grafisch weergegeven. 

Door de calamiteit maakt een verzekerde nu aanspraak 

op een groter subsidiebedrag (groen én blauw gekleurde 

gedeelte) dan indien zich geen calamiteit had voorge-

daan (alleen het groen gekleurde deel). 

 
Figuur 1 Grafische weergave omzet met en zonder corona.

Jan Willemse MSc, Major & Complex Loss Expert Bedrijfsschade

Ingmar Hofker MSc, Major & Complex Loss Expert Bedrijfsschade

3. Het onder 2 berekende bedrag is een besparing op door-

 gaande vaste loonkosten (NOW) dan wel andere vaste

 lasten (TVL) bij de bedrijfsschadevaststelling.  

Problematiek
1. Omzet definitie: 

De door de overheid gehanteerde definitie van omzet 

sluit aan bij het jaarrekeningenrecht. Uitgangspunt is de 

netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en 

diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en 

belastingen die over de omzet zijn geheven. Daarnaast 

geldt het volgende:

‘Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals 

uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen van-

uit een overheidsinstelling of andere opbrengsten zoals gif-

ten of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze 

opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.’

Kortom, ook de bedrijfsschade-uitkering (na aftrek van 

het eigen risico) lijkt te worden aangemerkt als omzet. Er 

staat niet vermeld of ook de uitkering in het kader van de 

materiële schade als omzet dient te worden beschouwd.  

2. Toerekening van omzet en opbrengsten aan een 

 bepaalde periode:

Voor de omvang van de subsidie is de omzetterugval de 

maatstaf. De vraag aan welke periode omzet en opbreng-

sten worden toegerekend kan dus van belang zijn, even-

als de vraag aan welke periode bijvoorbeeld de bedrijfs-

schade-uitkering wordt toegerekend. Ook ten aanzien 

van dit punt wordt (vooralsnog) in de door de overheid 

gedeelde informatie niets vermeld.

3. Definitieve vaststelling tenminste 3 maanden 

 na subsidieperiode:

Het moment van definitieve vaststelling van de subsidie 

ligt geruime tijd na de subsidieperiode. Indien wij in de 

vaststelling van de bedrijfsschade hierop wachten, zal de 

doorlooptijd van ieder dossier met maanden worden ver-

lengd. Een onwenselijke situatie wat ons betreft. 
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Omzet oktober tot en met december 2020 zonder corona* € 300.000

Omzetverwachting oktober tot en met december 2020 met corona € 150.000

Werkelijke omzet oktober tot en met december 2020 met corona en brand 
(maar exclusief bedrijfsschade-uitkering) € 75.000

Belangpercentage  70%

Loonkosten oktober tot en met december 2020 € 90.000

*) in dit voorbeeld is de veronderstelling dat dit gelijk staat aan de referentieomzet die van belang is voor de omvang van de NOW. 

Voorbeeld
Een restaurant wordt op 1 november 2020 getroffen door een brand. Herstel van de brandschade duurt in ieder geval tot 
in januari 2021, waardoor het restaurant noodgedwongen volledig is gesloten. Als gevolg van de coronamaatregelen (het 
ingaan van de ‘tweede lockdown’) was het restaurant sinds 14 oktober 2020 gesloten. Het restaurant was wel in staat omzet 
te genereren door afhaal- en bezorgmaaltijden te verzorgen. Voor de periode oktober tot en met december 2020, dat is de 
periode die geldt voor NOW 3.1, is het volgende van toepassing. 

Bart Oversier RA, Chartered Accountant, Major & Complex Loss Expert 
Bedrijfsschade

Hoe verder? 
Omwille van de voortgang van onze dossiers zullen wij in 

onze rapportage duidelijk aangeven op welke basis wij in 

onze schadevaststelling rekening hebben gehouden met 

een of meerdere steunmaatregelen vanuit de overheid. Het 

uitgangspunt hierbij is, in principe, dat wij het NOW/TVL-

bedrag uitrekenen zoals op de vorige pagina uiteen is gezet. 

Ten aanzien van de hiervoor geschetste problematiek han-

teren wij de volgende uitgangspunten:

- Een polisuitkering uit hoofde van een materiële schade

beschouwen wij niet als omzet. Een dergelijke uitkering 

dient ter dekking van verloren gegane of beschadigde 

activa en is derhalve een balanspost en loopt niet door in 

de winst- en verliesrekening;

- De bedrijfsschade-uitkering rekenen wij toe aan de 

 periode waarin deze is ontstaan.

Dilemma hierbij is dat een van de componenten van de 

bedrijfsschade de te ontvangen subsidie is, maar dat te-

gelijkertijd de te ontvangen subsidie afhankelijk is van 

de bedrijfsschade-uitkering. De bedrijfsschade-uitkering 

wordt immers als omzet beschouwd. Een vergelijking 

met meer dan één van elkaar afhankelijke variabelen is 

niet oplosbaar zonder aannames te doen, hetgeen wij 

dus om praktische redenen bij de vaststelling van de be-

drijfsschade wél zullen doen. Hieronder hebben wij een 

voorbeeld uitgewerkt om dit concreter te maken.  

Het berekende subsidiebedrag dat kan worden toegerekend 

aan omzetverlies als gevolg van de calamiteit brengen wij 

(als besparing op vaste lasten) in mindering op onze scha-

devaststelling. In onze berekening gaan wij ervan uit dat de 

bedrijfsschade-uitkering (na aftrek van het eigen risico) tot 

de omzet wordt gerekend en deze derhalve de NOW/TVL-uit-

kering verlaagt. Waar mogelijk zullen wij deze berekening in 

overleg met de aanvrager van de NOW/TVL-regeling van ver-

zekerde maken (in veel gevallen het administratiekantoor). 

Vervolgens zullen wij in ons rapport opnemen dat de verze-

kerde, in het geval dat het subsidiebedrag toch lager uitvalt 

dan was verwacht, een aanvullende claim kan indienen. Zo 

houden we ondanks alle onzekerheden toch voortgang in 

het dossier. 

Wij zullen in voorkomende gevallen in onze eindrapporten 

beschrijven op welke wijze wij de subsidies in onze vaststel-

ling van de bedrijfsschade in het betreffende dossier con-

creet hebben behandeld. 

Ondanks 
alle 
onzeker-
heden toch 
voortgang 
in het 
dossier 
houden

Omzet-
derving 
hoef
niet het 
gevolg 
van de 
pandemie 
te zijn

Op basis van deze informatie is de bedrijfsschade (vóór verrekening van eventuele subsidies en zonder rekening te 

houden met eventuele andere besparingen) als volgt:

- Omzetverwachting oktober tot en met december 2020 met corona  € 150.000

- Af: werkelijke omzet oktober tot en met december 2020 

 met corona én brand  -/-  €   75.000

- Omzetverlies als gevolg van de brand  €   75.000

- Belangpercentage 70%

- Belangverlies  € 75.000 x 70% = €  52.500 

Echter, deze verzekerde zal aanspraak kunnen maken op NOW 3.1 en zal recht hebben op een voorschot. 

Dit voorschot wordt als volgt bepaald: 

- Omzet oktober tot en met december 2020 zonder corona  € 300.000

- Af: werkelijke omzet oktober tot en met december 2020 

 met corona én brand  -/- €   75.000

- Omzetverlies als gevolg corona én brand  € 225.000

De omzetterugval is dus gelijk aan €225.000 / €300.000 = 75%.   

Aangezien de NOW-subsidie 80% van de loonkosten bedraagt en er 80% van de subsidie als voorschot wordt verstrekt, 

is het te verstrekken voorschot op NOW 3.1 als volgt: 

- Omzet terugval periode oktober tot en met december 2020 75%

- Maximale NOW 3.1 subsidie 80%

- Voorschotpercentage 80%

- Loonkosten oktober tot en met december 2020  €  90.000

- Voorschot NOW 3.1 subsidie = 75% x 80% x 80% x € 90.000 = € 43.200   

Van dit subsidiebedrag heeft twee derde  deel (het omzetverlies is € 225.000 waarvan € 150.000 het gevolg is van 

corona) betrekking op corona en de rest, zijnde een derde deel, betrekking op de brand. Van het voorschot op NOW 3.1 

houdt dus een derde x € 43.200 = € 14.400 verband met het omzetverlies als gevolg van de brand. Op basis hiervan 

zullen wij de bedrijfsschade (uiteraard afgezien van overige besparingen of eventuele extra kosten) vaststellen op 

€ 52.500 -/- € 14.400 = € 38.100. 

Als opmerking in ons rapport zullen wij vermelden dat NOW 3.1 nog niet definitief is vastgesteld en dat gelet hierop in 

de schadevaststelling enkel rekening gehouden is met het ontvangen voorschot NOW 3.1. Tevens zullen wij in ons 

rapport toelichten dat de achtergrond hiervan is dat de bedrijfsschade-uitkering nog niet bij de omzet werd opgeteld 

en het daarom niet onaannemelijk is te veronderstellen dat de NOW-afrekening uiteindelijk rond het bedrag van het 

voorschot zal komen te liggen. 

In dit voorbeeld zal deze verzekerde ten behoeve van de definitieve vaststelling van NOW 3.1 het volgende opgeven:

- Omzetverlies = € 300.000 -/- € 75.000 (gerealiseerde omzet oktober tot en met december 2020) -/- € 38.100 

 (de bedrijfsschade-uitkering die ook als omzet moet worden beschouwd) = € 186.900

Dit betekent voor de definitieve bepaling van NOW 3.1 het volgende:

- € 186.900 / € 300.000 x 80% x € 90.000 = € 44.856. 

Het subsidiebedrag waarmee wij in onze vaststelling van de bedrijfsschade rekening hielden, wijkt daarmee beperkt (het 

verschil tussen € 43.200 (voorschot) en € 44.856 (eindafrekening) is € 1.656 ofwel circa 3,8%) af van het subsidiebedrag 

dat in dit voorbeeld maanden na afloop van de subsidieperiode definitief zal worden toegekend. Dit valt binnen de rede-

lijke bandbreedte van een bedrijfsschadevaststelling, die immers naar zijn aard deels gebaseerd is op schattingen en/of 

veronderstellingen. Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarin het verschil tussen het voorschot NOW en de definitieve 

afrekening groter is. Wij zullen daar dan in onze bedrijfsschadevaststelling rekening mee houden en dit ook in ons rap-

port beschrijven. 
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Watersnood Limburg
Het klimaat verandert. We hebben daardoor steeds vaker te maken met buitengewone weersomstandigheden zoals 

extreme regenval, hevige onweersbuien, lange periodes van droogte en forse hagelbuien. Zo raasde er op 18 juni een 

storm over Nederland met als klap op de vuurpijl de valwind bij Leersum die grote schade aanrichtte aan huizen en 

auto’s. En krap een maand later kregen we te maken met de overstromingen in Limburg. Bij het ter perse gaan van dit 

magazine is de uiteindelijke impact van de ramp nog niet bekend. In overleg met het Verbond van Verzekeraars delen we 

hier informatie van de speciaal daarvoor ingerichte webpagina’s over de watersnood. Daarnaast spraken wij met enkele 

partijen uit de markt die betrokken zijn bij de watersnood.

Door Helena Broekema en Cindy van der Helm
Foto’s: Peter Out, Cindy van der Helm , Xavier Schulkens

Zuid-Limburg werd al eerder geconfronteerd met water-

overlast, maar de ramp die zich daar afgelopen juli voltrok 

was wel erg uniek. In de provincie Limburg en in delen van 

Duitsland en België viel zoveel regen dat de bodem volle-

dig verzadigd raakte. Het water zocht een andere uitweg en 

dat had vooral impact op de lager gelegen gebieden in het 

heuvelachtige landschap. Rivieren traden daar buiten hun 

oevers en waterbuffers liepen over, waardoor het water zijn 

weg zocht in bijvoorbeeld de woonwijken van Valkenburg, 

Heerlen, Meerssen en andere lager gelegen dorpen en ste-

den in Nederland, België en Duitsland.

Verzekeraars zien voornamelijk veel schades aan woningen 

en bedrijfspanden waar de hevige regenval vloeren, muren, 

inboedels, inventaris en bedrijfsgoederen heeft verwoest. 

Daarnaast komen er ook schades binnen van auto’s die als 

badeend door de straten zwommen en nu total loss zijn ver-

klaard. En van bedrijven die te maken hebben met defecte 

machines of bedrijfsschade. 

Limburg werd tot rampgebied verklaard en het Verbond van 

Verzekeraars heeft inmiddels het Protocol Grootschalige Ca-

lamiteiten geactiveerd, waarbij het draaiboek Brand als in-

strument wordt ingezet.

Schade omvang
Tijdens de persconferentie van gemeente Valkenburg op 21 

juli was de schatting dat er zo’n 200 miljoen euro aan mate-

riële schade en 200 miljoen euro aan bedrijfsschade zou zijn. 

Er waren op dat moment meldingen van enkele duizenden 

beschadigde huizen, waarvan er toen 700 zodanig bescha-

digd en/of verontreinigd waren dat de woning onbewoon-

baar werd verklaard. Tevens zijn er honderden horecaonder-

nemers en winkels getroffen door de ramp. 

Uit een eerste inventarisatie die het Verbond op 5 augustus 

maakte, blijkt dat Nederlandse verzekeraars tot op dat mo-

ment bijna 13.000 schademeldingen hebben ontvangen als 

gevolg van de wateroverlast in Limburg. De meeste claims 

komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul 

(op dat moment 2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345). 

Een kleine 10.000 claims werd gemeld door particulieren 

op woonverzekeringen, zoals de inboedel- en opstalverze-

kering. Op voertuigverzekeringen, zoals de auto- en motor-

verzekering, meldden particulieren tot op dat moment zo’n 

2.100 claims. Er werden circa 1.250 meldingen gedaan van 

zakelijke schade, waarvan ruim 1.000 claims op bedrijfsge-

bouwverzekeringen, zoals de opstal- en inventarisverzeke-

ring. Op zakelijke voertuigverzekeringen werden tot dan toe 

een kleine 200 claims gemeld.

Inmiddels zijn de eerste schades afgehandeld en uitbetaald, 

maar de definitieve omvang van de kosten van deze ramp 

is bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet bekend. 

Actuele informatie is te vinden op de pagina over de waters-

nood in Limburg op de website van het Verbond van Verze-

keraars.
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Verzekerbare schade aan gebouwen
Specifiek voor Limburg heeft het Verbond een inventarisatie 

gemaakt van verzekerbare schade in relatie tot watersnood:

Schade aan gebouwen door directe neerslag
Vrijwel alle verzekeraars dekken de schade aan woningen en 

bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Ook 

schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen, 

zoals de elektriciteit, valt over het algemeen onder de polis-

voorwaarden.

‘Overlopende Limburgse beken’
Voor schade door overlopende riviertjes als de Geul en de 

Gulp, zijn vrijwel alle particulieren standaard verzekerd. Veel 

verzekeraars volgen een ruime uitleg van de neerslagclau-

sule. Andere verzekeraars dekken sinds kort meer vormen 

van lokale overstromingen. Verzekerden wordt geadviseerd 

naar de polisvoorwaarden te kijken om te zien wat precies is 

gedekt en of ze een eigen risico hebben.

Bij zakelijke schade ligt het anders. Verzekeren voor onder-

nemers is maatwerk waarbij meestal een financieel adviseur 

betrokken is. Met name op beurspolissen zijn veel (internati-

onale) partijen betrokken onder begeleiding van een verze-

keringsmakelaar. Daarom verschilt de dekking per verzeke-

ringscontract en situatie van de ondernemer. Ondernemers 

worden dan ook geadviseerd om contact op te nemen met 

de eigen adviseur/verzekeringsmakelaar.

‘Lekkende dijk bij Julianakanaal’
De ondergelopen wijk naast het Julianakanaal wordt gezien 

als lokale overstroming. De dekking hiervan kan per verze-

keraar verschillen. Het Verbond heeft in 2018 een ‘advies-

rapport Overstromingen’ uitgebracht. Daarin adviseert het 

Verbond verzekeraars om in de opstal- en inboedelpolis ook 

dekking te bieden voor lokale overstromingen. Het verschilt 

per verzekeraar of - en hoe - ze dit advies hebben vertaald 

naar de eigen voorwaarden.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal buien 

waarin meer dan 30 millimeter regen viel in de afgelopen 

honderd jaar verdubbeld. Dit kan schade veroorzaken door 

lekkende daken en wateroverlast op straat. Daarnaast stijgt 

ook de zeespiegel. Nederland ligt voor een groot gedeelte 

onder de zeespiegel en we weten daardoor als geen ander 

hoe we om moeten gaan met het water. Rivierbeddingen 

zijn verbreed zodat het water meer ruimte heeft en de dijken 

en kust worden voortdurend versterkt. Desondanks lopen 

grote delen van Nederland het risico op overstroming. Bij-

voorbeeld na het overlopen of breken van dijken na extreme 

neerslag of door een grote hoeveelheid smelt- of regenwa-

ter uit het buitenland.

Particuliere schade is in de meeste gevallen verzekerd. Bij 

gewassen, overstroming van de Maas en op zakelijke (beurs)

polissen ziet het Verbond deels ook schades waarvoor geen 

verzekering is afgesloten. Schades aan overheidseigendom-

men en WA-verzekerde auto’s zijn in de regel niet verzekerd.

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat heeft het Verbond van Verzekeraars een alge-

meen overzicht gemaakt waarin staat hoe regen en over-

Voor lokale overstroming ziet het Verbond sinds het ge-

noemde adviesrapport bij verschillende verzekeraars een 

uitbreiding van dekking. Dit heeft met name betrekking op 

particuliere verzekeringen en in kleinere mate op zakelijke 

polissen. Op beurspolissen ziet het Verbond deze ontwik-

keling nog nauwelijks, maar in deze contracten is maatwerk 

mogelijk.

‘Grote rivieren en de zee’
De situatie is anders bij overstromingen van de zee, de Maas 

en andere grote rivieren. Gelukkig hebben we in ons land 

zeer goede dijken, die zich in Limburg bewezen hebben. 

Maar áls het mis gaat, kan de schade zo groot zijn dat verze-

keraars het risico niet kunnen dragen. Bovendien is er onvol-

doende vraag naar een verzekering voor grotere rivieren en 

de zee. Dit komt door een laag risicobewustzijn van mensen 

en omdat niet iedereen hetzelfde risico loopt. Maar ook door 

het bestaan van de ‘gratis’ overheidscompensatie via de Wet 

Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts).

Naar schatting is 99% van de huishoudens en bedrijven 

hiervoor niet verzekerd, terwijl verzekeringen juist bijdra-

gen aan een sneller herstel en minder vervolgschade. Deze 

situatie wil het Verbond al jaren oplossen, daar is echter ook 

politieke wil voor nodig. Onlangs heeft het Verbond een ‘po-

sition paper’ uitgebracht over mogelijke structurele oplos-

singsrichtingen. 

Schade aan voertuigen
Schade aan auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn, is gedekt 

voor neerslag en alle vormen van overstroming. Dit geldt 

Wat dekt de verzekering?

stroming zijn verzekerd. In dat overzicht, dat te vinden is op 

de website van het Verbond, is onderscheid gemaakt tussen 

particuliere en zakelijke schade. Hierbij wordt uitgegaan van 

de standaard geldende uitgebreide voorwaarden. Het is mo-

gelijk dat een verzekering hiervan is afgeweken.
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niet voor auto’s waarbij alleen de wettelijke aansprakelijk-

heid (WA) is verzekerd.

Vanwege het zonnige weer de dagen voorafgaand aan de 

regenval, stonden er veel mensen in Limburg op de camping 

en hebben zij schade aan hun caravan. Op de meeste parti-

culiere caravanverzekeringen zijn overstromingen gedekt. 

Over het algemeen maakt het daarbij niet uit of je caravan 

overstroomt door kleinere riviertjes (zoals de Geul, Gulp en 

de Roer) óf grotere rivieren (zoals de Maas). 

 

Bedrijfsonderbreking
Bedrijfsonderbreking is alleen gedekt wanneer de onderne-

mer hier een verzekering voor heeft afgesloten. Is dit niet 

het geval, dan kunnen getroffen Limburgse ondernemers 

een beroep doen op de bestaande coronaregelingen voor 

ondernemers zoals NOW en TVL. 

 

Klimaat Impact Monitor
Onderzoekers van Wageningen University & 

Research (WUR) hebben in samenwerking met 

de overheid en verzekeraars de Klimaat Impact 

Monitor opgezet. Met data van de overheid, 

verzekeraars en de Klimaatmonitor van het 

Verbond van Verzekeraars wordt de invloed 

van weersextremen gemonitord. Er is veel data 

over weersextremen te vinden, maar data over 

de gevolgen (zoals schade) wordt nog niet 

systematisch verzameld.

Het doel van de Klimaat Impact Monitor is dan ook het ver-

zamelen en samenvoegen van data, zodat in een oogopslag 

is te zien wat de effecten van weersextremen zijn geweest. 

Denk hierbij aan datasets over schade aan gebouwen en 

voertuigen, natuurbranden, waterstanden en ziektemeldin-

gen door hitte. 

Het extremere weer heeft gevolgen voor onze leefwijze, 

gezondheid, natuur, infrastructuur en de landbouw. Daarbij 

rijst de vraag hoe we als maatschappij grip kunnen krijgen 

op de gevolgen van extreem weer om zo de kans op schade 

te verkleinen. 

Met de Klimaat Impact Monitor kunnen betrokken partijen 

leren over de relatie tussen extreem weer en de economi-

sche en maatschappelijke kosten.

Samenwerking
De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wa-

geningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, 

Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STO-

WA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de 

provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

De lancering van de Klimaat Impact Monitor wordt verwacht 

in maart 2022.

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen
De meeste schade van particulieren en ondernemers is ge-

dekt door inboedel-, opstal- en autoverzekeringen. Maar 

schade door overstroming van een grote rivier zoals de Maas 

is niet verzekerbaar. Daarom heeft het kabinet Limburg uit-

geroepen tot rampgebied. Bij een onverwachte overstro-

ming kan de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen 

(Wts) van toepassing worden verklaard, iets wat inmiddels 

is gebeurd. Particulieren en bedrijven kunnen derhalve in 

aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de over-

heid. Dit geldt alleen als de schade onverzekerbaar, onver-

mijdbaar en niet-verhaalbaar is. Deze schade kan dan (deels) 

worden uitgekeerd aan gedupeerden.

OVERHEIDSREGELINGEN GEDUPEERDE LIMBURGERS

Het kabinet wil de door wateroverlast getroffen Limburgers bijstaan. 

Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, vereni-

gingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tege-

moetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, 

vermijdbaar of verhaalbaar is.

Zo is de regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij 

rampen (Wts) geactiveerd, maar zijn er ook coronasteunmaatrege-

len, zoals NOW en de TVL beschikbaar.

(Zie ook het bericht van 23-07-2021 op de website)

SCHADEBOULEVARD
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Uit de eerste hand
Limburg is voor de zoveelste keer getroffen door overstromingen. Zodra het water begon te zakken, trok een leger van 

schade-experts naar Zuid-Limburg. In de oktober editie van het SCHADE magazine zullen wij hier uitgebreid verslag van 

doen. Wij hebben een paar experts bereid gevonden nu al hun eerste ervaringen te delen.

Door Cindy van der Helm

Een van hen is Register-Expert Rudolf van der Werff, senior 

schade-expert Brand bij DEKRA Experts. Hij vertelt wat hem 

zo geraakt heeft: “Je zag eigenlijk terug wat we bij voor-

gaande calamiteiten ook zagen gebeuren. Op zo’n moment 

ontstaat er enorme solidariteit onder gedupeerden. Mensen 

zijn ontredderd en samen met familie, vrienden, bekenden 

én onbekenden worden de schouders eronder gezet om 

woningen en winkels weer leeg en schoon te maken. De 

één ging slepen, de ander poetsen en een derde verzorgde 

de innerlijke mens. Iedereen hielp naar eigen kunnen mee 

en werkte dag en nacht om gezamenlijk de klus te klaren. 

Enkele dagen later zie je mensen geëmotioneerd en in som-

mige gevallen zelfs geïrriteerd raken. Dit omdat ze moe zijn, 

beseffen welke impact het echt heeft en dat het nog lang 

gaat duren. En, begrijpelijk, ook boosheid, omdat er sprake 

was van diefstal uit woningen en winkels.” 

Ramptoeristen
“Daarnaast stoorden de gedupeerden zich aan de ramptoe-

risten. Gelukkig heeft de gemeente Valkenburg dit ingezien 

en een groot deel van het centrum hermetisch afgesloten. 

En dan zag je tenslotte dat gedupeerden – met ingedaald 

besef – de draad zo goed en zo kwaad als het kon weer pro-

beerden op te pakken.

Wij zijn daar om er simpelweg ‘te zijn’ voor gedupeerden, 

een luisterend oor te bieden en uiteraard om waar mogelijk 

te helpen of adviseren en uiteindelijk de ontstane schade 

vast te stellen.”

Grote solidariteit
Niet alleen bij gedupeerden, ook bij expertisebureaus, re-

conditioneerders, aannemers, elektriciens, et cetera zag je 

diezelfde solidariteit. Zowel binnen- als buitendienstme-

Ramptoeristen bezochten het gebied waar kades ingestort waren en straten onder water stonden 
(Foto: Rudolf van der Werff)

Register-Expert Rudolf van der Werff is senior schade-expert Brand bij 
DEKRA Experts.
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dewerkers werkten rond de klok om maar zoveel mogelijk 

schades op te nemen of administratief te verwerken. En dat 

terwijl ze eigenlijk nog aan het bekomen waren van de werk-

druk door de eerdere storm- en waterschades elders in het 

land én een deel van de collega’s op vakantie was. Rudolf: 

“Experts sprongen in voor collega’s, vanuit het hele land 

hebben experts hun hulp aangeboden en hebben ze scha-

den in Limburg gereden. Lukte het niet om naar Limburg af 

te reizen, bijvoorbeeld in verband met een Salvagedienst, 

Gezamenlijk werden de schouders eronder gezet om woningen en winkels weer leeg en schoon te maken. Overal lag huisraad voor de deur. (foto: 
Cindy van der Helm)

dan werd in de eigen regio extra schaden weggereden om 

zodoende andere collega’s vrij te maken voor schaden in 

Limburg. Erg mooi om te zien, die solidariteit. Als bedrijf had-

den wij de eerste weken een fors aantal schademeldingen te 

verwerken, maar vergeleken met onze kantoren in Duitsland 

en België was het nog te overzien. Vanuit het internationale 

netwerk worden onze collega’s in Duitsland en België goed 

ondersteund. Zo ook vanuit de Nederlandse organisatie.” <

SCHADEBOULEVARDSCHADERAMING DUITSE  VERZEKERINGS-
BOND GDV: 5,5 MILJARD

Na de overstromingsramp van midden juli heeft de Duitse Verzekeringsbond 

GDV zijn voorlopige schaderaming herzien. “Wij gaan nu uit van verzekerde ver-

liezen tussen 4,5 en 5,5 miljard euro”, aldus Jörg Asmussen, Algemeen Directeur 

van de Duitse Verzekeringsbond (GDV). “Volgens de bijgewerkte schaderaming 

zijn ongeveer 40.000 motorvoertuigen door de overstromingen beschadigd of 

vernield.”

(Zie ook het bericht van 28-07-2021 op de website)

NATIONAAL SCHADECONGRES 
OP 30 SEPTEMBER

De schadeherstelsector heeft het moeilijk. De gevolgen 

van de corona-pandemie zorgen voor grote uitdagingen. 

Het Nationaal congres van 30 september komt dan ook 

op een goed moment. Tijdens een tweetal inleidingen 

worden de aanwezigen bijgepraat over de actuele stand 

van zaken waarna de zaal én de panelleden zich kunnen 

uitspreken aan de hand van stellingen.

Geplaatst op 11-08-2021



21www.schade-magazine.nl20 www.schade-magazine.nl

WATERSNOOD LIMBURG |  SCHADE-EXPERTISE

Na drie keer poetsen was de 
ziel er nog steeds uit

Het onderwerp overstromingen interesseert schade-expert Rob Lengkeek bovenmatig. Jaren geleden deed hij uitvoerig 

onderzoek naar overstromingsrisico’s en studeerde in 2010 bij de faculteit Milieu en Natuurwetenschappen van de Open 

Universiteit cum laude af op het onderwerp ‘Verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s in buitendijkse riviergebieden’. 

Niet verwonderlijk dat ook hij als expert naar Limburg afreisde. Wat hem echter verbaasde – en hem niet alleen overigens 

– is dat er nu ook in binnendijkse gebieden bij zware regenval al overstromingen waren. Volgens Rob heeft dat alles te 

maken met klimaatverandering, waardoor er niet alleen meer zware regenval is, maar er ook tal van hevige bosbranden 

zijn op meerdere plaatsen in de wereld tegelijk. En hoewel nu met name het zuidelijke deel van Nederland werd geteisterd 

door overstromingen, hebben we ook in andere gebieden van Nederland recent te maken gehad met zware regenval. 

Zo was hij in juni ook als schade-expert betrokken bij de gevolgen van 100 mm neerslag in zeer korte tijd in Alkmaar en 

Petten.
Door Cindy van der Helm
Fotografie: Rob Lengkeek

Wat mij nu vooral trof is de enorme kracht van het water 

en de snelheid waarmee het tot soms grote gevolgschade 

leidde. Zo sprak ik met een mevrouw die in een wijk van 

Valkenburg woont. Zij zag het water opkomen en wilde nog 

snel haar auto wegzetten. Ze stapte in, zag de snelheid van 

het water, durfde niet weg te rijden, rende weer naar bin-

nen en wist maar net het vege lijf te redden. Binnen een 

kwartier was het einde oefening: haar auto is totaal wegge-

spoeld. Dat water kwam zo snel omhoog dat niets meer te 

beredden was. Sommige mensen dachten nog wel iets met 

zandzakken te kunnen doen of hadden het idee om volgelo-

pen spullen om te kunnen keren en het water op te kunnen 

dweilen, maar dat had geen enkele zin. Er was simpelweg te 

veel water en het kwam te snel op.” 

Schadepost door sterk vervuild residuwater
Rob is een van de vele experts die ook betrokken was bij de 

watersnood in 1993 en 1995. Net als toen waren er ook dit 

keer factoren die mede een rol spelen in de schadeomvang. 

Opvallend was de vervuiling van water en oevers. “Dat ver-

vuilde water is echt een bijkomende schadepost, want daar-

door moet men intensiever reinigen en reconditioneren. Bij 

een senioren flatgebouw met onderkeldering bijvoorbeeld 

stonden alle bergingen tot de nok toe onder water. Het re-

siduwater was sterk vervuild met olie en tal van ongerech-

tigheden.” 

Op de vraag of hij enig idee heeft waar dat door gekomen 

is antwoordt Rob: “Het water maakt van alles los in appara-

ten. Denk aan de liftinstallatie in dat flatgebouw, waardoor 

er olie bij was gekomen. Daarnaast gaan dingen door de 

kracht van het water kapot, waardoor er gemakkelijk vervui-

ling kan optreden. Door deze bijkomende vervuiling heb je 

dus geregeld met iets anders te maken dan met alleen maar 

de vervuiling door modder. 

Van een aantal particulieren heb ik gehoord dat al hun 

spulletjes nat en vies geworden zijn. Daarop hebben ze ge-

probeerd de inboedel die hen het liefst was te drogen en 

vervolgens op te poetsen. Maar na drie keer poetsen was 

de ziel er nog steeds uit. Dat heeft alles te maken met de 

vervuilingsgraad van het water. Dit heb ik nog niet eerder zo 

grootschalig meegemaakt.” 

De veerkrachtige mens
Wat Rob ook opviel is de veerkracht van de mens. “Het is niet 

leuk als je volledige souterrain een meter onder water heeft 

gestaan. Dat je alle inboedel uit je berging kwijt bent. Som-

migen gebruikten hun souterrain als sportruimte, anderen 

bewaarden er hun kostbare boeken. Alles wat ze dierbaar 

was is verloren gegaan. En toch vertoonden ze veerkracht. 

Dat vond ik super om te ervaren. Natuurlijk hadden ze des-

ondanks af en toe tranen in de ogen, maar vervolgens her-

pakten ze zich en gingen ze er weer voor.” 

Meer opvallende zaken? “Jazeker. Er is in Limburg sprake 

van een gecompliceerde situatie. Er is enerzijds sprake van 

overstroming van de Geul en diens zijtakken en anderzijds 

hebben we te maken met het directe effect van zeer zware 

regenval. Noem het horizontale en verticale waterbewegin-

gen. De verticale beweging heeft trouwens twee richtingen. 

Van boven uit de ‘wolkenvoorraadkamers’ en van onderaf uit 

riolen, doordat er afvoercapaciteitsproblemen ontstonden. 

Putdeksels kwamen omhoog, toiletten overstroomden en 

straten kwamen mede hierdoor blank te staan, waardoor 

water toch door gesloten luiken en deuren naar binnen kon 

dringen. Ook is onderspoeling van funderingen en bestra-

ting mij opgevallen. Mooie ingrediënten voor verzekeraars 

om er chocolade van te bakken.

Bovendien lopen we nu tegen het probleem aan dat aan-

nemers geen capaciteit hebben om te begroten of te repare-

ren. Bij die seniorenflat waar ik het net over had bijvoorbeeld 

zijn de bergingen naar de knoppen. Hoe kom je aan binnen-

deuren en kozijnen? Die zijn er niet. Dat is wel een punt.”

Het is natuurlijk een situatie die mensen absoluut niet had-

den verwacht. In 1993 en 1995 was het voor sommigen een 

verrassing dat het gebied kon overstromen, maar men had 

er wel rekening mee gehouden. Maar nu? Niemand had ver-

wacht dat de Geul in het centrum van Valkenburg zo uit zijn 

kanaal zou treden. 

Waar we op bedacht moeten zijn
“In Valkenburg is een brug totaal weggeslagen! Waterschap-

pen zullen alerter moeten zijn. Een mooi voorbeeld daarvan 

is de Geul die, voordat die rivier in de Maas uitkomt, via een 

duiker onder het Julianakanaal door moet. Die duiker was 

totaal niet berekend op deze toevloed van water, zodat 

in het lager gelegen stroomgebied van de Geul ook grote 

schade ontstond en mensen geëvacueerd moesten worden 

vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Dit heeft de ogen 

Register-Expert Rob Lengkeek is verbonden aan Lengkeek. Hij studeer-
de af op de Verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s in buitendijkse 
riviergebieden en was als schade-expert bij de recente watersnood in 
Limburg betrokken.

Hoe om te gaan met veel 
plaatselijke onvoorspelbaar 
grote toevloed van water?



23www.schade-magazine.nl

wel geopend van het Waterschap: waar moeten we nog op 

bedacht zijn als de buien straks weer opnieuw gaan losbar-

sten?

Want dit is niet een opzichzelfstaand evenement. Ik heb op 

19 juni bij Alkmaar, Den Helder en Petten een aantal gecom-

pliceerde schades meegemaakt. Daar viel binnen een paar 

uur 100 mm neerslag en ook daar zijn mensen compleet 

verrast door de hoeveelheid water die naar beneden kan 

komen. Dat heeft met de extremiteiten te maken. Het KNMI 

waarschuwde ons er tien jaar geleden al voor. Nu is het be-

waarheid geworden. Overal in het land – en elders – moet 

gekeken worden waar de bottlenecks zitten.”

Ruimte voor grote toevloed van water
Na de eerste overstromingen in de jaren ‘90 heeft men een 

perfecte visie ontwikkeld en die heeft geleid tot het project 

‘Ruimte voor de rivier’. Creëer ruimte zodat meer water weg 

kan lopen in opvangbekkens. Want als de rivier buiten haar 

oevers treedt, moet dat water snel weg kunnen. In die bek-

kens kunnen we het water ook verzamelen voor droge tij-

den. Hoe we in de toekomst omgaan met veel plaatselijke 

onvoorspelbaar grote toevloed van water, waar dan ook in 

Nederland? Dat is de hamvraag.”

Ook voor de verzekeringsbranche valt er nog genoeg te 

doen. Want je ziet nu ook dat er door wateroverlast aard-

verschuivingen plaatsvinden. “Tuinschade wordt echter niet 

vergoed bij schade door regenval, alleen als een tuin door 

brand schade oploopt, bijvoorbeeld wanneer de brand-

weerauto door een tuin sjeest. Maar bij overstromingen is 

tuinschade uitgesloten. Liggen er kansen voor een uitge-

breidere dekking?”

Een brug te ver
Op de vraag wat Rob heeft bereikt met zijn scriptie ruim 10 

jaar geleden, antwoordt hij tot slot: “Mijn scriptie heeft ertoe 

geleid dat mensen die zich met de materie ‘water en ver-

zekerbaarheid’ bezighouden er met interesse naar hebben 

gekeken. De discussie is weer opnieuw opgelaaid. Het stond 

weer op de politieke agenda en er werd weer een kerngroep 

geformeerd rond het onderwerp. Het heeft mensen dus op-

nieuw aan het denken gezet. Tot een afdoende verzekering 

is het helaas niet gekomen. En dat snap ik, want als je dit 

soort risico’s wil verzekeren, dan moeten verzekeraars, her-

verzekeraars en de overheid de handen ineen slaan. En dan 

moet de ACM ook niet dwarsliggen. Je moet het probleem 

van antiselectie tackelen. Het is – nog steeds – nog een brug 

te ver, al denk ik dat er ooit droog land aan de overkant gaat 

gloren.” <
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Schade aan land- en werkmaterieel

“Zoiets wil je liever nooit 
meer meemaken”

Om het werk in het overstromingsgebied te klaren is veel land- en werkmaterieel ingezet. Maar ook dit materieel blijkt 

schade te hebben opgelopen door de overstroming. Benieuwd als we zijn naar schade aan land- en werkmaterieel, 

hebben we Bart Hoogstad benaderd. Bart is Senior Surveyor bij Arntz | van Helden en richt zich met name op 

logistieke aansprakelijkheid en Transport/Goederen. Toen hij er begin dit jaar in dienst trad had hij aangegeven dat 

hij de voorafgaande jaren vooral het directe contact met de klant erg had gemist. In Limburg, waar hij voornamelijk 

een coördinerende rol op zich had genomen bij het begeleiden van gedupeerden en de communicatie met 

reconditioneringsbedrijven, kon hij zijn hart ophalen.
Door Cindy van der Helm

Fotografie: Bart Hoogstad

Bart: “Op 16 juli 2021 en de daarop volgende dagen werden 

wij opgeroepen om, waar mogelijk, een aantal adressen te 

bezoeken in het zwaar getroffen gebied van Nederlands en 

Belgisch Limburg. Het betrof locaties waar land- en werk-

materieel stond gestald. Het ging hier om een grote diver-

siteit aan objecten variërend van een boormachine in een 

plastic koffer tot aan schaarliften, graafmachines en aan-

hangwagens.”

Zeer plaatselijke verwoesting
“In het bijzonder zijn wij ter plaatse geweest in Chaudfon-

taine en Verviers, twee in België gelegen plaatsen. Daar 

aangekomen viel het op dat de algehele verwoesting zeer 

plaatselijk was. Logischerwijs waren met name de in het 

dal gelegen gebieden getroffen. In Verviers betrof dit in het 

bijzonder de hoofdstraat en de lager gelegen zijstraten. De 

gedeeltelijk parallel aan de hoofdstraat gelegen rivier de 

Vesder loopt vanuit hoger gelegen gebieden naar de dalen 

van Verviers en Chaudfontaine. 

Wat was er nou gebeurd. Begin juli 2021 was er in Neder-

land, België en Duitsland sprake van excessieve regenval. In 

één etmaal viel er soms wel 100 mm regen. De grote hoe-

veelheden water hebben in Duitsland, België en Nederland 

wateroverlast veroorzaakt. Daardoor zijn lager gelegen ge-

bieden ondergelopen. De ooit zo vriendelijke beekjes en 

stroompjes zijn omgevormd tot alles verwoestende, kol-

kende rivieren.

Om het water te kunnen reguleren is halverwege de vorige 

eeuw bij Eupen de Vesderstuwdam in de rivier gebouwd. 

Maar tot overmaat van ramp leek het erop dat de stuw het 

op 15 juli 2021 niet meer zou houden. Daarop werd vanuit 

de overheid besloten de stuw open te zetten en het water 

af te voeren via de rivier de Vesder. De rivier die dus paral-

lel aan de hoofdstraat in Verviers ligt. Deze beslissing werd 

genomen om nog erger te voorkomen.”

Allesverslindende vloedgolf
“Desalniettemin was dit de druppel die de inmiddels over-

volle rivier liet overlopen. Er ontstond een vloedgolf die alles 

heeft verslonden en meegevoerd wat zij tegenkwam. 

De vloedgolf met modderstroom en tal van meegevoerde 

spullen is over de door ons bezochte locaties, waar het werk-

materieel stond opgeslagen, geslagen. Onderweg naar de 

locaties zagen wij overal huisraad; volledig doorweekt en 

onder de modder. Mensen liepen verdwaasd rond in de 

enige kleding die zij nog hadden. Muren waren uit panden 

geslagen. Woonhuizen waren ingestort. Geparkeerde auto’s 

waren omgetoverd tot vissenkom. Later bleek dat er helaas 

ook mensen en dieren als gevolg van de overstromingen 

zijn overleden. Vreselijk.”

Omgeworpen machines
“Toen wij eenmaal op de locaties van verzekerden waren 

aangekomen zag het er al niet veel beter uit. Alle machines, 

groot en klein, waren doorweekt. Als we bijvoorbeeld een 

koffer van een boormachine openden, zat deze koffer vol 

met water en modder. 

Sommige machines waren door de kracht van het water om-

geworpen en lagen op hun kant of op en in elkaar. Overal 

zat vuil, afval of door de rivier meegevoerde rommel tussen 

de machines. Hekwerken die ooit om de locaties stonden 

waren weggeslagen, waardoor de locaties ineens vrij toe-

gankelijk waren. Het is ongelooflijk wat er door dit natuur-

geweld is ontstaan.”

Locaties beveiligen
Op de vraag hoe zij te werk zijn gegaan antwoordt Bart: “Bij 

aankomst was het onze eerste prioriteit om de locaties te 

beveiligen. Enerzijds om de goederen te beschermen tegen 

diefstal, want inmiddels waren er al tal van rondrijdende 

bestelauto’s en individuen die daar niets te zoeken hadden 

gesignaleerd. Anderzijds ook voor de omgevingsveiligheid. 

Op de locaties waren namelijk brandstoftanks aanwezig en 

opslagplaatsen voor gasflessen, waardoor de kans op een 

explosie niet ondenkbaar was. In het hele gebied hing overi-

gens al een penetrante stookolielucht. Er was dus daadwer-

kelijk sprake van explosiegevaar.

Helaas waren de lokale beveiligingsbedrijven moeilijk tot 

niet bereikbaar. De politie surveilleerde wel, maar kon on-

mogelijk het gehele gebied beveiligen. Wij hebben onze 

uiterste best gedaan om de beveiliging te regelen en uitein-

delijk hebben wij medewerkers van de verzekerden bereid 

gevonden om overdag te patrouilleren en gedurende de 

nacht op de locaties te blijven. Daarnaast werden er mobiele 

beveiligingscamera’s geplaatst.”

Reconditioneringswerkzaamheden
“In overleg met de verzekerde werd direct actie onderno-

men om de machines te repatriëren en naar een veilige 

locatie te brengen. Direct op zaterdagmorgen de 16e is be-

gonnen om – met behulp van vrachtauto’s – de materialen 

uit het gebied naar andere locaties van de verzekerden te 

verplaatsen. 

Aldaar aangekomen zijn onderhoudsafdelingen en recondi-

tioneringsbedrijven gestart met het maken van een inven-

tarisatie. Iedere machine werd afzonderlijk afgespoten en 

schoongemaakt. Na deze eerste schoonmaak werd bekeken 

of verdere reconditionering en reparatie in zowel technisch 

als economisch opzicht verantwoord waren. Met name ver-

vuiling van motoren en natte elektronica vragen immers 

specialistische aandacht.” En hoe bepaal je om al dan niet te 

reconditioneren of te repareren?  De staat van de machine, 

de leeftijd van het object, de waarde ervan en het aantal 

draaiuren zijn doorslaggevend.

Substantiële kosten
Op het moment van schrijven lijkt het erop dat veel objecten 

gered kunnen worden. “Dit neemt niet weg dat de kosten 

substantieel zijn en dat daarnaast nog rekening moet wor-

den gehouden dat een deel van de apparaten weg is”, ver-

volgt Bart. “Enerzijds omdat deze meegevoerd zijn door de 

rivier. Anderzijds omdat het erop lijkt dat er toch materialen 

gestolen zijn. 

De voorlopige conclusie is dat de schade op het gebied van 

land- en werkmaterieel te overzien is. Dit geldt niet voor 

de lokale bevolking die alles kwijt is. En dan zijn er nog de 

mensen die een of meerdere van hun naasten of hun dieren 

moeten missen, omdat zij de ramp niet hebben overleefd. 

Zoiets wil je liever nooit meer meemaken.” <

Bart Hoogstad is Senior Surveyor bij Arntz | van Helden. Hij richt zich 
met name op logistieke aansprakelijkheid en Transport/Goederen.

Geparkeerde auto’s waren omgetoverd tot vissenkom. Sommige 
werden na afloop onder het puin teruggevonden. En overal stond huis-
raad, volledig doorweekt en onder de modder.

Alle machines, groot en klein, 
waren doorweekt. Als we 
bijvoorbeeld een koffer van een 
boormachine openden, zat deze 
koffer vol met water en modder. 
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De achterliggende oorzaken 
van stalbranden

Jaarlijks overlijden meer dan 100.000 dieren als gevolg van een stalbrand. Grootschalige stalbranden zorgen niet alleen 

voor veel dierenleed, ze veroorzaken ook nog eens een enorme economische schade en negatieve publiciteit voor de 

veehouder. Zowel het Verbond van Verzekeraars als De Onderzoeksraad voor Veiligheid maken zich hard om de kans op 

stalbranden te verminderen en de gevolgen voor landbouwhuisdieren en veehouders te beperken.

Door Cindy van der Helm

Al in 2012 heeft het Verbond van Verzekeraars het Actie-

plan Stalbranden 2012-2016 opgesteld. Dit actieplan kreeg 

in 2018 een vervolg met het Actieplan Brandveilige Veest-

allen 2018-2022. En ook dit jaar was er veel aandacht voor 

stalbranden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid startte in 

2019 een onderzoek naar stalbranden dat uitmondde in een 

rapport dat in maart van dit jaar verscheen. Dit rapport, ge-

naamd ‘Stalbranden in de veehouderij’, had als onderzoeks-

vraag: hoe kan de kans op een stalbrand worden verkleind 

en als er toch brand ontstaat, hoe kunnen brandontwikke-

lingen en gevolgen voor landbouwhuisdieren dan zoveel 

mogelijk worden beperkt? 

Begin juli 2021 bracht het Verbond van Verzekeraars vervol-

gens de interactieve, online Risicomonitor Stalbranden uit. 

Doel van deze Risicomonitor die is opgesteld door het Data 

Analytics Centre van het Verbond, is inzicht krijgen in het 

aantal stalbranden. De monitor laat per sector zien hoeveel 

stalbranden er waren en wat de oorzaken waren van die stal-

branden. 

Het doel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om het 

aantal stalbranden te verminderen blijkt niet gehaald. Ster-

ker nog, als het aantal stalbranden wordt gecorrigeerd met 

het afnemende aantal bedrijven, is er zelfs sprake van een 

stijging. Lag het jaarlijkse gemiddelde van het aantal stal-

branden tussen 2012 en 2020 op 37. Uit de Risicomonitor 

bleek begin juli dat er het afgelopen jaar zelfs 54 stalbran-

den in ons land hebben plaatsgevonden. 

Dat is zeer verontrustend. Tijd dus om eens te kijken hoe dat 

toch kan. We vroegen risicodeskundige Jurjen Burghgraef, 

die overigens betrokken was bij de ontwikkeling van de 

Risicomonitor, of hij kon aangeven waardoor stalbranden 

ontstaan en wat hij veehouders adviseert. Voor dat advies, 

dat enerzijds technisch van aard is en anderzijds gericht op 

menselijk handelen, bundelt Burghraef van Tiel krachten 

met het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI, dat weten-

schappelijk onderbouwd onderzoek levert gericht op zowel 

techniek als cultuur.

Oorzaken van brand bij pluimveebedrijven
Kijkend naar de oorzaken van brand maakt Jurjen Burgh-

graef een onderscheid tussen de verschillende sectoren. 

Volgens Jurjen hebben de voornaamste oorzaken van brand 

bij pluimveebedrijven betrekking op de verlichting, verwar-

ming en elektra. Daarnaast kan ook broei in de mestopslag 

de oorzaak van de brand zijn. Wat valt er te doen op die vlak-

ken? Jurjen: “Kijkend naar verlichting is het aan te raden om 

altijd verlichtingsarmaturen uit te voeren in een bescher-

mingsklasse van minimaal IP67. Het gebruik van led-slangen 

is af te raden. Als er led-buizen of led-armaturen worden 

gebruikt, dan moet men geen retrosetjes gebruiken, maar 

armaturen met een D-markering of ledverlichting met een 

elektronische led-driver. Ook mag de lamp maximaal 50 V 

DC bedragen en de COS phi moet hoger zijn dan 0,95.

Wat de verwarming betreft, dan luidt mijn advies om alleen 

verwarmingsinstallaties te gebruiken met warm water als 

medium. We komen nog regelmatig gaskappen tegen als 

verwarmingsbron. Deze vorm van verwarming verzwaart 

het brandrisico, zeker in combinatie met de hoeveelheid 

stof in een stal.

Daarnaast is het het beste om de elektrische installatie op 

basis van de Scope 10 te laten keuren door een onafhanke-

lijke keuringsinstantie. Het is bovendien belangrijk dat de 

geconstateerde gebreken worden hersteld en dat het resul-

taat ook met de betrokken agrarische ondernemer wordt 

doorgenomen. Deze keuring wordt gelukkig steeds vaker 

uitgevoerd, maar deze vindt slechts eenmaal per drie jaar 

plaats. Bij de intensieve veehouderij is een frequentere keu-

ring wenselijk, bijvoorbeeld een jaarlijkse thermografische 

controle op de verdeelinrichtingen en besturingskasten. Wij 

zien ook dat onderdelen, zoals de luchtwasser en ventilato-

ren regelmatig buiten de keuring blijven, terwijl dit juist ont-

stekingsbronnen kunnen zijn. Juist deze onderdelen moet je 

meenemen in de controle.”

In de pluimveesector kan de mest gaan broeien en uitein-

delijk kan hierdoor brand ontstaan. Dit speelt met name bij 

langdurige mestopslag. Volgens Jurjen is dit te voorkomen 

door de mest sneller af te voeren. Ook kan het voorkomen 

dat mest wordt gedroogd. In de basis kan dit veilig, maar er 

zijn wel aandachtspunten. Zo moet de ondernemer voorko-

men dat de transportband kan doorslippen en dat er vervui-

ling op de elektromotoren komt. En daarnaast moet hij ook 

denken aan een beveiliging door middel van sprinklers.

Oorzaken van brand bij rundveebedrijven
Kijken we naar de risicomonitor, dan zie je dat de oorzaak 

van brand in rundveestallen vaak ligt bij werkzaamheden. 

Bij de veehouders zelf dus. Jurjen: “Die houden onvoldoende 

rekening met de risico’s bij lassen en slijpen en het stallen 

van tractoren en shovels. De basisregel is niet lassen en slij-

pen in een stal waar dieren worden gehouden. Als dit wel 

noodzakelijk is, neem dan veel voorzorgsmaatregelen, zoals 

het verwijderen van alle brandbare materialen rondom de 

lasplek, de mestput en de dakisolatie afschermen, voor vol-

doende goedgekeurde blusmiddelen zorgen en de betref-

fende werkplek een half uur en een uur na de werkzaam-

heden controleren. Daarnaast is het aan te bevelen om de 

tractoren en shovels te stallen buiten de stal en te voorzien 

van een massaslot.

Een ander aandachtspunt bij open rundveestallen is dat er 

’s winters vaak nog heteluchtkanonnen worden gebruikt. 

Deze apparaten zijn vaak vervuild, worden niet regelmatig 

onderhouden en staan los opgesteld.

In principe is het beter om geen heteluchtkanonnen te ge-

bruiken. Als een dergelijke verwarmingsbron toch gebruikt 

moet worden, zorg dan dat het apparaat schoon is, dat het 

goed wordt onderhouden en dat er binnen vijf meter af-

stand geen brandbare materialen staan. Ook is het belang-

rijk dat de brandstoftank van het apparaat altijd buiten de 

gebouwen wordt gevuld en dat de tank daar ook geborgd 

staat, zodat de tank zichzelf door trillingen niet kan verplaat-

sen. 

In deze sector zie je ook steeds meer automatisering: van 

mestrobot tot aan de automatische stroverdeler. Met name 

de stroverdeler verzwaart het brandrisico en deze wordt 

juist zonder direct toezicht gebruikt.Register Risico-inspecteur Jurjen Burghgraef: “Men zou al voorafgaand 
aan de bouw van een stal de hulp van een verzekeringsadviseur moe-
ten inroepen en een risicoanalyse moeten laten maken.”

De OVV adviseert in haar 
rapport over Stalbranden de 
onderzoeken naar en analyses 
van stalbranden te verdiepen en 
de opgedane kennis voor het te-
rugdringen van het aantal land-
bouwhuisdieren dat omkomt 
door stalbrand te benutten.

De voornaamste oorzaken van 
brand bij pluimveebedrijven 
hebben betrekking op de ver-
lichting, verwarming en elektra. 
Daarnaast kan ook broei in de 
mestopslag de oorzaak van de 
brand zijn.
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Wat je ook steeds vaker ziet zijn emissiearme gesloten vloe-

ren. Het directe gevolg is dat de mest niet of nauwelijks meer 

kan ventileren. Hierdoor kunnen er hoge concentraties aan 

brandbare mestgassen ontstaan onder de vloer. Eén vonk 

kan dan voldoende zijn voor een total loss. Een ATEX-analyse 

kan helpen om het explosierisico te verkleinen.”

Oorzaken van brand bij varkenshouderij
In varkensstallen is het vaak een elektrische component 

die de brand veroorzaakt, waarbij de luchtwasser de brand 

versnelt. Op de vraag welke maatregelen varkenshouders 

kunnen nemen antwoordt Jurjen: “Het is het beste om de 

elektrische installatie op basis van de Scope 10 te laten keu-

ren door een onafhankelijke keuringsinstantie. Verder is het 

van belang om altijd zo weinig mogelijk wandcontactdozen 

te gebruiken. En als er toch wandcontactdozen worden ge-

bruikt, dan gaat de voorkeur uit naar ammoniakbestendige 

contactdozen. Ook is het belangrijk om regelmatig de ove-

rige contactdozen te controleren op aantasting.

Bij de biggen en kalveren zie je regelmatig warmtelampen. 

Zo’n warmtelamp moet in ieder geval onderdeel zijn van de 

periodieke elektrakeuring. Lampen mogen niet aan touwen, 

maar behoren aan kettingen of staaldraad te hangen en ook 

de bevestiging van die lampen moet regelmatig worden ge-

controleerd. En let er daarbij op dat een stekker nooit op de 

vloer hangt. Een vervuilde stekker of een aangetaste stekker 

geeft een overgangsweerstand wat weer het begin van een 

brand kan betekenen.

Luchtwassers zijn helaas nog nodig om een vergunning te 

krijgen, maar het nadeel ervan is dat luchtwassers een brand 

zeer snel kunnen verplaatsen. Dit wordt veroorzaakt door de 

hoeveelheid stof in de luchtwasser in combinatie met de 

ventilatie. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig het stof 

te verwijderen. Ook moet zo weinig mogelijk elektra toege-

past worden in de kanalen. Een schone omgeving voor de 

ventilatoren en een jaarlijkse controle zijn essentieel.”

Toekomst
Het zou goed zijn als de hoeveelheid stof in een stal en de 

agressieve dampen (H2S gassen) konden worden vermin-

derd. Nu wordt dit gedaan door een luchtwasser. Het bran-

drisico wordt hierdoor echter helaas niet verlaagd. We zullen 

stof en dampen bij de bron moeten gaan bestrijden. Op dit 

moment zijn er meerdere bedrijven actief betrokken om de 

genoemde bronnen te verminderen, Burghgraef van Tiel & 

Partners is ook betrokken bij een aantal onderzoeken. Ho-

pelijk kunnen we op termijn zelfs de luchtwasser elimineren. 

Dit zou een win-win situatie worden. Daarnaast zullen ook 

elektrotechnische componenten minder zwaar worden aan-

getast als we de H2S gassen kunnen verminderen.

Uitval van regelapparatuur
Naast het brandrisico zouden we het eigenlijk ook moe-

ten hebben over de risico’s die betrekking hebben op PV-

installaties en energieopslagvoorzieningen, maar dat is een 

verhaal apart en is al eens in diverse andere artikelen toege-

licht. Er is daarentegen nog een aandachtspunt dat we wel 

onder de aandacht willen brengen. En dat is stroomuitval. 

“Stroomuitval bij de pluimveesector of de varkenssector 

kan binnen vijftien minuten al leiden tot veel dode dieren”, 

aldus Jurjen. “De kans op stroomuitval kan worden terug-

gebracht door regelmatig onderhoud uit te voeren op de 

kritische elektrische componenten. Daarbij is het belangrijk 

om aggregaten regelmatig te controleren en te testen en 

overspanningsbeveiligingen toe te passen op de kwetsba-

re installaties. Als het dan alsnog misgaat, is het van groot 

belang dat de stroomuitval direct wordt gesignaleerd en 

wordt doorgemeld naar de contactpersonen van het bedrijf. 

Daarom is een dubbel uitgevoerde, onafhankelijke verbin-

ding bij de doormeldlijnverbinding vereist. Ook is het nodig 

dat de contactpersoon binnen enkele minuten ter plaatse 

is, zodat deze passende maatregelen kan treffen.” Daarnaast 

zijn er overigens ook nog tal van risico’s zoals mestvergis-

ting, mestopslag en grasdrogen. Die zijn in dit artikel buiten 

beschouwing gelaten.

Bluswater
Ook dit is een belangrijk onderdeel, maar veelal wel een 

ondergeschikt onderdeel. Regelmatig constateren wij dat 

er geen hydranten (=bluswater) op het terrein rondom de 

stallen zijn. Er wordt veelal gezegd: die zitten in de openbare 

weg. Er is echter wel een groot misverstand: de capaciteit 

van de hydranten in de openbare weg in landelijk gebied is 

veelal te klein voor het bestrijden van een stalbrand. Daar-

om adviseren wij altijd op een strategische plaats op het 

terrein een blushydrant te plaatsen met een capaciteit van 

minimaal 60 m3/uur. Laat de hydrant (bron) periodiek on-

derhouden, zodat bij een calamiteit altijd direct voldoende 

bluswater beschikbaar is. 

Rol overheid
De overheid kan volgens Jurjen een grotere rol spelen in 

het beperken van het aantal stalbranden door aanvullende 

voorwaarden te stellen aan de gebruikte isolatie (minimaal 

FM Approved, FM4880 en FM4882) en een verplichte elektra 

controle conform Scope 10 voor te schrijven. Ook kunnen 

stallen verder uit elkaar worden geplaatst, als het bouwblok 

mag worden vergroot. Zolang deze wet- en regelgeving 

ontbreekt, is het voor veehouders van wezenlijk belang om 

zoveel mogelijk informatie en advies in te winnen. 

Het belang van preventie 
Niet alleen zorgen grootschalige stalbranden voor veel die-

renleed, ze veroorzaken ook nog eens een enorme economi-

sche schade en negatieve publiciteit. Helaas realiseren veel 

veehouders zich vaak te laat dat er sprake is van een hoog ri-

sico op brand. Het komt regelmatig voor dat een veehouder 

een nieuwe stal heeft gebouwd en achteraf pas doorheeft 

dat de stal onverzekerbaar is of dat er aanvullende voor-

waarden worden gesteld.

Jurjen: “Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het zou na-

tuurlijk veel handiger en effectiever zijn geweest als men al 

voorafgaand aan de bouw de hulp van een verzekeringsad-

viseur had ingeroepen en er een risicoanalyse was gemaakt. 

Het Verbond van Verzekeraars geeft in publicaties terecht 

aan dat de veehouderij niet geholpen is met premieverho-

gingen of besluiten om bepaalde ondernemingen niet te 

verzekeren, maar dat de veehouderij wel baat heeft bij per-

soonlijke adviezen en het opnemen van preventievoorwaar-

den.” 

Om goed gerichte adviezen te kunnen geven is het ech-

ter noodzakelijk om te weten wat nu de oorzaak is van het 

stijgend aantal stalbranden. Niet alleen de directe oorzaak, 

maar ook de achterliggende oorzaken. En daar zit vaak de 

clou! Om de achterliggende oorzaak van een stalbrand te 

onderzoeken en herhaling van een stalbrand te voorkomen 

werkt Jurjen samen met het Nederlands Onderzoeks Insti-

tuut NLOI. Een van de proposities van het NLOI is inciden-

tanalyse. Tijdens een dergelijke analyse stelt het NLOI de 

achterliggende oorzaken van een incident of schade vast. 

Vaak heeft die te maken met gedrag van medewerkers. Om 

te voorkomen dat gedrag herhaald wordt, waardoor het in-

cident of de schade nogmaals kan plaatsvinden, helpt het 

NLOI ondernemers tevens met cultuur- en gedragsverande-

ring. Samen met Jurjen pakt het NLOI preventie-analyse op, 

want ondernemers die nog geen incidenten of schade heb-

ben gehad willen dat natuurlijk zo houden. 

Jaap Terhenne, directeur van het Nederlands Onderzoeks Instituut 
NLOI, bepleit een gestructureerde en op wetenschap gebaseerde 
aanpak om de oorzaak van stalbranden te onderzoeken.

De oorzaak van brand in rundveestallen vaak ligt bij werkzaamheden.

Stel aanvullende voorwaarden 
aan het isolatiemateriaal

Maatschappelijk probleem
Jaap Terhenne, directeur van het NLOI: “Dat stalbranden een 

belangrijk maatschappelijk probleem zijn wordt duidelijk 

door de betrokkenheid van de Onderzoeksraad voor de Vei-

ligheid (OVV). Zij heeft zich gebogen over de stalbranden. 

De twee meest in het oog springende conclusies in haar rap-

port van maart 2021 (hoofdstuk 2.2 Brandonderzoek, red.) 

gaan over de kwaliteit van onderzoek: 

‘Hoewel de Stuurgroep in 2016 aangeeft dat vanaf 2014 bij 

elke dodelijke stalbrand brandonderzoek wordt gedaan, is 

dit zeer beperkt uitgevoerd. In de periode van 2014 tot en 

met 2017 is slechts bij 11 procent van die branden een der-

gelijk onderzoek uitgevoerd. Na de toezegging in 2018 om 



31www.schade-magazine.nl

SCHADEBOULEVARD

te stimuleren dat bij elke stalbrand brandonderzoek uitge-

voerd wordt, is in de periode van 2018 tot en met oktober 

2020 bij slechts 15 procent van de stalbranden brandonder-

zoek gedaan. De kwaliteit van deze onderzoeken loopt sterk 

uiteen en de diepgang is veelal beperkt.’   

En:

‘De brandonderzoeken die zijn gedaan, hebben te weinig 

diepgang en leveren maar beperkt extra informatie op. Het 

ontbreekt aan een systematische registratie en analyse van 

de factoren die de overlevingskansen voor dieren bij een 

brand beïnvloeden.’

Hoewel de OVV aangeeft dat het gaat om brandonderzoe-

ken door brandonderzoekers van de Veiligheidsregio’s, is het 

echter zo dat ook de onderzoeken door onderzoeksbureaus 

in de private sector, ingesteld door of namens verzekeraars, 

kennelijk niet de informatie hebben opgeleverd die van be-

lang is geweest om herhalingen te voorkomen.”

Verdieping van onderzoek nodig
“Verzekeraars laten over het algemeen door externe on-

derzoeksbedrijven onderzoek doen naar een grote en/of 

complexe schade. Het is onze ervaring dat die onderzoeken 

doorgaans qua diepgang en tijdsbesteding te eenvoudig 

van aard zijn. Er wordt bijvoorbeeld vrijwel nooit een ver-

band gelegd tussen de wettelijke normeringen en het ge-

bruik van de stal, waarbij wordt getoetst of de norm wel is 

afgestemd op deze industrie. 

Ook komt het voor dat de aanwezige deskundigheid niet 

optimaal wordt benut. In ieder geval is het duidelijk dat 

onderzoeken nauwelijks een gestructureerde en op weten-

schap gebaseerde aanpak kennen. Dat wreekt zich en zeker 

niet alleen bij stalbranden. Daardoor worden kansen gemist 

en blijft de gevonden informatie veel te oppervlakkig. De 

Onderzoeksraad voor de Veiligheid beaamt dit en stelt het 

volgende:

‘Uit analyse van de uitgevoerde brandonderzoeken blijkt 

dat deze onderzoeken vooral gericht zijn op het vinden van 

de oorzaak van de brand. De gedane onderzoeken leveren 

weliswaar bruikbare informatie op, maar er worden tegelij-

kertijd kansen gemist om de kwaliteit van de onderzoeken 

te verbeteren. Als bijvoorbeeld kortsluiting de oorzaak is, 

wordt zelden verder onderzocht waardoor die kortsluiting 

is ontstaan. Daardoor blijft kennis over de brandoorzaak 

beperkt tot algemene begrippen als kortsluiting en elektra. 

Sommige Veiligheidsregio’s zijn van mening dat dergelijk 

diepgaander onderzoek door verzekeringsmaatschappijen 

zou moeten worden uitgevoerd. Verzekeraars doen dat ech-

ter niet.’

Dat is een hele duidelijke stellingname van de OVV. Ele-

menten die van belang zijn om herhaling van een schade te 

voorkomen maken eigenlijk nooit deel uit van het verzeke-

ringsonderzoek na een schade. Dus wordt er onvoldoende 

geleerd van schade en blijven deze zich voordoen. Exact dus 

de waarnemingen van het Verbond en de Onderzoeksraad 

voor de Veiligheid. Los van het feit dat verzekeraars zichzelf 

tekort doen, helpen ze daarmee zeker hun klant en de markt 

niet.”

Advies Onderzoeksraad voor de Veiligheid
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid adviseert in haar rap-

port (pagina 117, red.) het Verbond van Verzekeraars onder 

andere:

‘Verdiep de onderzoeken naar en analyses van stalbranden 

en benut de opgedane kennis voor het terugdringen van 

het aantal landbouwhuisdieren dat omkomt door stalbrand.

Hierbij moeten in elk geval de volgende onderwerpen aan-

dacht krijgen: 

a.  Brandoorzaak en het brandverloop.

b.  Werking van brandveiligheidsmaatregelen.

c.  Factoren en omstandigheden die de overlevingskansen 

 van dieren hebben vergroot.’

Jaap: “Het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI B.V. neemt 

– samen met zijn partners – deze handschoen graag op! Niet 

alleen bij stalbranden maar onderzoekstechnisch breed. Wij 

bepleiten een andere wijze van onderzoek, namelijk een die 

de kans op het vinden van de achterliggende oorzaken van 

een brand zeer sterk vergroot, vanwege de door ons gehan-

teerde wetenschappelijk onderbouwde en beproefde me-

thodologie. 

Want juist die achterliggende oorzaken zijn cruciaal bij het 

voorkomen van herhaling van incidenten. Daarmee worden 

dan ook adequate oplossingen voor de door de OVV gecon-

stateerde tekortkomingen geboden.

Het liefste zouden we, juist in het kader van win-win, samen 

met bedrijven en hun verzekeraars willen werken aan het 

verbeteren van de veiligheidscultuur. Om die veiligheidscul-

tuur te kunnen verbeteren, is het noodzakelijk om achterlig-

gende oorzaken van incidenten en zeker ook van bijna in-

cidenten, grondig met onze methodieken te onderzoeken. 

Aan onze aanpak zal men zeker moeten wennen, maar we 

zijn ervan overtuigd dat onze werkwijze waarde voor alle 

betrokkenen gaat opleveren.

En dat het voor verzekeraars bovendien een uitstekende 

manier is om het begrip ‘Klant Centraal’ verder te laden.” <

Diepgaander onderzoek om 
herhaling van schade te voorkomen

CONNECT ASSURADEUREN WORDT 
ONDERDEEL VAN VELDSINK GROEP

Het bestuur van de Coöperatie Connect 

Assuradeuren U.A., directeur Cees Bennis 

en Veldsink Groep, hebben donderdag 

22 juli de handtekening gezet onder de 

overeenkomst inzake de overgang van 

Connect Assuradeuren naar Veldsink 

Groep per 1 januari 2021. 

Geplaatst op 26-07-2021

VETERFINA EERSTE HUISDIEREN-
VERZEKERAAR MET EUROPESE 

VERGUNNING

UNIGARANT EN ARAG TEKENEN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De rechtsbijstand portefeuilles van 

Unigarant, het verzekeringsbedrijf 

van ANWB, komen vanaf 1 januari 

2022 in beheer van rechtsbijstands-

verzekeraar en juridisch probleem-

oplosser ARAG. 

Geplaatst op 19-07-2021

VLC & PARTNERS EN MUTSAERTS 
TEKENEN FUSIEOVEREENKOMST

Op 15 juli kondigen VLC & Partners en 

Mutsaerts aan samen verder te gaan. 

Beide bedrijven versterken hiermee de 

positie op de Nederlandse markt op het 

gebied van risicomanagement, zorg- en 

verzuim, pensioen en private insurance.

Geplaatst op 15-07-2021

In juli werd bekend dat verzekeringsmaatschappij 

Veterfina als eerste verzekeraar gespecialiseerd in 

zorgverzekeringen voor huisdieren een Europese 

Solvency II-vergunning heeft gekregen. De vergun-

ning, verstrekt door toezichthouder De Nederlandse 

Bank (DNB), is geldig in de gehele EU. 

Geplaatst op 19-07-2021
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Door Kasper Kramer

In zijn vorige column beloofde Dennis een toelichting op het kwadranten-

model dat de brandweer hanteert. Dit is een praktische uitwerking van de 

tactieken bij bestrijding van een brand. Hoe is dat beter uit te leggen dan 

aan de hand van een praktijkvoorbeeld?

Een paar jaar geleden woedde er een grote brand bij een verzamelge-

bouw in onze regio. Ik was als eerste met mijn collega brandweermannen 

ter plaatse. In het verzamelgebouw –  een grote opslag voor auto´s en 

caravans – was brand ontstaan in een van de caravans. Vrij snel sloeg de 

brand over naar de naastgelegen grote winkel.

Onze inzet begon – nadat we zeker wisten dat er geen personen in het 

complex aanwezig waren – als een offensieve ‘binneninzet’. Dit betekent 

dat de brandweer de brand van binnenuit gaat bestrijden. We gingen 

voortvarend het verzamelgebouw in en probeerden de brand in de ca-

ravan te blussen om daarmee de schade zo beperkt mogelijk te houden. 

Beter voor het milieu, de ondernemer en alle andere belanghebbenden; 

eigenlijk dus voor de hele samenleving. Naast de brand is het voor de 

brandweer ontzettend belangrijk om ook de rook in de gaten te houden 

in verband met branduitbreiding en gevaren. Al snel zagen we een waas 

van witte, plakkerige rook in het verzamelgebouw en rondom het be-

drijfspand hangen. Brandweerlieden weten dan meteen: ‘Dit is foute boel!’ 

Bij een brandmelding gaat het namelijk niet alleen om brand, maar zeker 

ook om de rook. Rook is immers brandstof.

Kwadrantenmodel
Daarom gebruikt de brandweer het kwadrantenmodel. Dit model on-

dersteunt de keuze voor de tactiek bij de bestrijding van een brand in 

een gebouw. Bij de keuze voor een kwadrant wordt altijd gekeken naar 

Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee

In deze column geeft mijn collega Dennis Bergwerff u door de bril van een 

brandweerman een aantal keer per jaar meer inzicht in bedrijfsrisico´s. 

Om deze risico’s te verminderen en schade te beperken, kunnen ondernemers 

onder andere preventieve maatregelen treffen. Nu Dennis met vakantie is 

neem ik, Kasper Kramer, de honneurs waar. Ook ik heb jarenlang als 

brandweerman gewerkt en beschik eveneens over de nodige praktijkervaring. 

Inmiddels adviseer ik, als Risk Consultant bij DUPI, ondernemers op het gebied 

van bedrijfsrisico´s, gedegen gebouwbeheer en preventie.

de kenmerken van het gebouw, van de omgeving en van de brand. De 

aanwezige preventie is van groot belang bij de keuze van een inzettac-

tiek. Er zijn vier kwadranten: offensief binnen, defensief binnen, offensief 

buiten en defensief buiten. ‘Offensief binnen’ betekent dat de brandweer 

de brand direct van binnenuit bestrijdt. Bij ‘defensief binnen’ bestrijdt 

de brandweer de brand vanuit een ander (veiliger) compartiment. ‘Of-

fensief buiten’ houdt in dat de brand ter voorbereiding op een binnen 

aanval eerst van buiten aangepakt wordt. Het kwadrant ‘defensief buiten’ 

wordt gekozen wanneer alle andere kwadranten geen effect meer heb-

ben. Men laat het gebouw dan dus als er echt geen andere opties zijn, 

gecontroleerd afbranden. 

Witte rook
Terug naar de witte waas van rook. Zoals op veel daken van bedrijfsge-

bouwen –  namelijk in meer dan 70% van de gebouwen in Nederland 

– zat ook in dit winkelpand EPS als isolatiemateriaal en bitumen in en op 

het dak verwerkt. Kenmerkend voor dit product EPS is dat het al smelt 

bij 150 graden en dan een witte waas van rook verspreidt. Wanneer het 

in een afgesloten ruimte – een brandcompartiment – wordt samenge-

perst, ontstaat een gevaarlijk, explosief mengsel. Eén vlammetje erbij en 

de hele boel kan exploderen. Zie je als brandweerman een witte waas 

hangen – die je kunt vergelijken met de rook uit de rookmachines in  

discotheken – dan weet je dat het onveilig wordt. 

Omdat we al hadden geconstateerd, dat er geen mensen in het verza-

melgebouw of de winkel aanwezig waren, was de witte rook direct een 

reden om de inzetstrategie te wijzigen. We schakelden over naar een 

defensieve buiteninzet. Dat betekent dat we vanaf een veilige afstand 

(dus buiten de valschaduw van het gebouw) de boel afschermden en 

Kasper Kramer is Risk Consultant bij DUPI Underwriting Agencies

ervoor zorgden dat de brand niet oversloeg naar omliggende panden. Het 

kwadrantenmodel helpt ons om risico’s in te schatten en een passende stra-

tegie bij de bestrijding van brand te kiezen. 

De ondernemer moest helaas toezien hoe zijn winkel volledig in de as werd 

gelegd. Gelukkig zijn de meeste bedrijven in geval van brand goed verze-

kerd, ook met het snel brandbare EPS als isolatiemateriaal in het dak. 

Zonnepanelen
Dat wordt een ander verhaal als er zonnepanelen op het dak geplaatst wor-

den. Vaak wordt er achteraf door verzekeraars geconstateerd dat er fouten 

zijn gemaakt bij de aanleg van zonnepanelen. Deze fouten en het gebrek 

aan duidelijke richtlijnen zorgen voor een verhoogd brandrisico. Tel daarbij 

het gebruik van brandbare dakisolatie op en je hebt ineens ‘een cocktail van 

risico’s’. Staan ondernemers hier wel bij stil, nu we als samenleving steeds 

groener en duurzamer willen worden? Om hun steentje bij te dragen, plaat-

sen ondernemers zonnepanelen op hun dak of verhuren ze vierkante meters 

dak aan projectbureaus die daar zonnepanelen plaatsen voor derden. Goed 

voor de wereld, maar wellicht minder goed voor de bedrijfscontinuïteit van 

de ondernemer. Als er een defect ontstaat, kan dit snel een brand tot gevolg 

hebben. Zeker in combinatie met EPS, omdat dat dus al smelt bij 150 graden. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat verzekeraars niet warm lopen voor zon-

nepanelen op bedrijfsdaken in combinatie met EPS-isolatiemateriaal.

Duurzaamheid is goed, 
maar tegen welke prijs?

Brandwerende coating
Is het dan helemaal niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen en tege-

lijkertijd goed verzekerd te zijn? Jawel, er zijn oplossingen te bedenken. 

Er kan een brandwerende coating aangebracht worden op het dak of 

het isolatiemateriaal kan vervangen worden door een ander soort isola-

tie. Verzekeraars eisen vaak een zogenaamd Scope-12 keuring bij plaat-

sing van de zonnepanelen. Een onafhankelijk bureau keurt de installatie. 

De keuring kan er onder andere toe bijdragen, dat een verzekering voor 

het risico toch nog binnen handbereik van de ondernemer komt. 

Als voormalig brandweerman weet ik dat nieuw te bouwen panden in 

de regio waar ik werkzaam was, eveneens geïnspecteerd worden door 

de brandweer. De brandweer attendeert de ondernemer tegenwoordig 

ook op de risico’s van zonnepanelen en dakisolatie zoals EPS. 

Door mijn werkzaamheden bij DUPI weet ik nu ook hoe verzekeraars 

deze situaties bekijken. 

Daarom vraag ik bij mijn voormalig brandweercollega’s aandacht om 

ondernemers in bestaande bedrijfspanden goed op het hart te druk-

ken alert te zijn op eventuele risico’s bij het plaatsen van zonnepanelen. 

Want duurzaamheid is goed, maar tegen welke prijs?
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Dit artikel wordt u 
aangeboden door Adfiz

110
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We zitten in een periode van 
onbekende en onvoorziene risico’s

Als de watersnood in Limburg (en in buurlanden Duitsland en België) iets heeft duidelijk gemaakt is het wel hoe 

onvoorbereid we zijn als dergelijke risico’s zich voordoen en hoe groot de impact daarvan is op mens en maatschappij. 

Want ook al geven Nederlandse verzekeraars en overheid duidelijk aan dat ze zich ruimhartig zullen opstellen ten aanzien 

van het vergoeden van de geleden schade, feit blijft dat veel burgers, en met name bedrijven, met een schadepost 

zullen blijven zitten die niet wordt vergoed, nog afgezien van het leed dat de watersnood heeft veroorzaakt. Docent 

en risicoadviseur Martin van Staveren geeft zijn visie op hoe we in de toekomst dergelijke onvoorziene gebeurtenissen 

kunnen leren hanteren.

“Het lastige aan wat er is gebeurd in Limburg is dat zich een 

risico heeft voorgedaan met een kleine kans van optreden en 

omkleed met veel onzekerheden, maar met immens grote 

gevolgen toen het zich voordeed”, steekt Van Staveren van 

wal. “Na eerdere, flinke overstromingen is volop geïnvesteerd 

in dijken en overige maatregelen aan de grote rivieren. Het 

overstromingsrisico van de veel kleinere riviertjes en beken 

in het heuvelland leek tot dusverre niet zo groot dat het ne-

men van maatregelen daartegen urgent was. Niet aan de 

kant van de overheid, door die riviertjes meer ruimte te bie-

den. En ook niet aan de kant van de ondernemers, in de vorm 

van verzekeringen of andere (preventieve) maatregelen.” 

Drie essentiële vragen 
Volgens Van Staveren is het ook maar de vraag óf onder-

nemers tijd, geld en energie moeten investeren in het ver-

zekeren van dergelijke risico’s met een hele kleine kans 

en enorme gevolgen. Echter, dat betekent volgens hem 

geenszins dat de adviseur uitgespeeld is. Van Staveren: “De 

financieel adviseur kan de of-vraag juist op tafel leggen en 

de ondernemer begeleiden bij het beantwoorden ervan. 

Hedendaags risicomanagement – dat is te herleiden tot drie 

essentiële vragen – kan daarbij helpen:

1. Allereerst door met de ondernemer de doelen helder

in kaart te brengen. Voor de een is dat de grootste in zijn 

branche worden, voor een ander is dat winstmaximali-

satie en voor weer een ander is dat bedrijfscontinuïteit, 

duurzaam ondernemen of nog iets anders. 

2. Als de top-3 doelen helder zijn, ga je samen na welke 

onzekerheden die doelen kunnen beïnvloeden. Dat kun-

nen kansen zijn, als ze een positief effect hebben op de 

gestelde doelen of risico’s, als ze negatieve effecten of 

onzekerheden met zich meebrengen.

3. Op basis van de antwoorden op vragen 1 en 2 kun je 

vervolgens bepalen wat verder te doen. Dan komt van-

zelf ook de vraag aan de orde wat te doen met risico’s 

waarvan de kans dat ze zich voordoen uiterst klein is – 

zoals in Limburg het geval was – maar de gevolgen er-

van groot zijn. Verzekeren is een optie, maar je kunt ook 

overwegen de bedrijfslocatie te verplaatsen, investeren 

in preventieve maatregelen of – afhankelijk van hoe kapi-

taalkrachtig en risicobereid de ondernemer is – besluiten 

niets te doen. En sommige risico’s zijn helemaal niet te 

verzekeren. Of alleen tegen dusdanige voorwaarden en 

premies dat het niet meer interessant is.”

Structuur aanbrengen in informatie 
Van Staveren zegt de geluiden te herkennen van adviseurs 

die beweren niet over voldoende specialistische kennis 

te beschikken over de sector waarin hun klant actief is of 

over welke specifieke (preventie)maatregelen voor de klant 

mogelijk zijn. Maar dat hoeft het gesprek hierover met de 

klant niet in de weg te zitten, is zijn stellige overtuiging. 

“Wat natuurlijk altijd kan is om de benodigde expertise voor 

het beantwoorden van bepaalde vraagstukken extern in te 

schakelen. Maar vergis je niet, de benodigde kennis zit vaak 

al bij de ondernemer. Veel meer zelfs dan de gemiddelde on-

dernemer zelf weet. Het enige wat de adviseur in feite moet 

doen is de ondernemer een spiegel voorhouden en struc-

tuur aanbrengen in de zo verkregen informatie.”

Drijfveren 
Wat volgens Van Staveren veel belangrijker is dan kennis 

over de sector waarin de klant actief is, is enige kennis heb-

ben over wat mensen drijft, vanuit de zogenoemde psycho-

logische basisbehoeften. “De risicobereidheid van mensen 

wordt gedreven door hun psychologische basisbehoeften. 

Voor de een is dat geborgenheid en veiligheid; die zal risico’s 

willen mijden. Voor de ander is dat autonomie en vrijheid; 

die heeft juist de behoefte om risico’s te nemen. En de derde 

smaak is erkenning; die mensen nemen risico’s om zich te 

onderscheiden van de rest.” Volgens Van Staveren is het be-

langrijk om te achterhalen hoe de ondernemer naar risico’s 

kijkt en hoe hij daarmee wil omgaan. En de adviseur kan hel-

pen om dat expliciet te maken. Op deze manier kan hij niet 

alleen passende preventieve maatregelen en verzekeringen 

adviseren, maar helpt hij de ondernemer ook grip te krijgen 

op risico’s zodat deze scherp aan de wind kan ondernemen 

en kansen kan grijpen.

Een andere mindset 
Van Staveren is van mening dat enige basiskennis over psy-

chologie adviseurs daarbij kan helpen. Het zorgt er namelijk 

voor dat de adviseur met vertrouwen en autoriteit het risico-

gesprek aan kan gaan met de klant. 

“Heb je die kennis of inzichten niet, of niet voldoende, dan is 

het raadzaam je op dat vlak te ontwikkelen. Want we zitten 

nu eenmaal in een periode van veel onbekende en onvoor-

ziene risico’s die moeilijk te verzekeren zijn. Wil je als advi-

seur toch je meerwaarde aantonen, dan vraagt dat in veel 

gevallen om andere vaardigheden en een andere mindset. 

Daarvan kun je dan denken ‘daarin verdiepen staat wel erg 

ver weg van het adviesvak’, maar daar stel ik dan tegenover 

‘wat is het alternatief?’.” <

Martin van Staveren: “De watersnood in Limburg heeft duidelijk gemaakt hoe onvoorbereid we zijn als 
dergelijke risico’s zich voordoen en hoe groot de impact daarvan is op mens en maatschappij.”

Dr. ir. Martin van Staveren MBA is onder andere kerndocent risicomanagement aan 
de Universiteit Twente en doceert in diverse collegereeksen van Nyenrode Business 
Universiteit. Hij adviseert bedrijven en publieke organisaties vanuit zijn risicobureau 
VSRM en is auteur van de boeken Risicogestuurd werken (2015), Risicoleiderschap 
(2018) en Iedereen Risicoleider: Waardevolle doelen realiseren én behouden in een on-
zekere wereld (2020).

Hedendaags risicomanagement 
is te herleiden tot drie essentiële 
vragen

De risicobereidheid wordt 
gedreven door psychologische 
basisbehoeften
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Veel te doen bij de assurantie-
clubs van de Federatie

De assurantieclubs die zijn aangesloten bij de 

Federatie van Assurantieclubs staan te springen 

om weer fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Want die bijeenkomsten zijn hun bestaansgrond 

door het combineren van inhoudelijke sprekers, 

een hapje en drankje en het netwerken met 

vakgenoten. De afgelopen maanden laat de 

Federatie vaak van zich horen. Daarom spreken wij 

met Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie 

van Assurantieclubs, en stellen hem vijf vragen.

Bert, wat is de Federatie van 
Assurantieclubs?
Onze vereniging telt 9 leden. Dat zijn assurantieclubs ver-

spreid over heel Nederland. Bij de Federatie zijn aangeslo-

ten: 

• EFD Noord voor Groningen, Friesland en Drenthe; 

• FiDiZ voor Zwolle en omstreken;

• FDON voor Oost Nederland; 

• FDG voor Gelderland;

• GSFD voor Utrecht, Flevoland en Noord-Holland;

• VPV Rotterdam voor Zuid-Holland;

• Assurantie Club Zeeland; 

• FiDiB voor Brabant; 

• LAC Zuid vereniging van financiële dienstverleners 

 voor Limburg.

Van deze clubs zijn ruim 5.000 vakgenoten – rechtstreeks of 

indirect – lid. De clubs kennen namelijk individuele leden en 

bedrijfsleden. Dat is het mooie en het unieke aan de Federa-

tie. We verbinden werkgevers, dga’s, zzp’ers en werknemers 

met elkaar.

Naast diverse ledenvoordelen is de belangrijkste activiteit 

het organiseren van lezingen. Daarvoor worden – een of 

meerdere – goede sprekers uitgenodigd die de actualiteit 

bespreken. Onderwerpen variëren van schadeverzekerin-

gen, hypotheken, levensverzekeringen tot pensioenen. En 

juist voor de minder vaak voorkomende onderwerpen is 

veelal de meeste belangstelling. Denk daarbij aan handels- 

en debiteurenrisico’s en bestuurdersaansprakelijkheidsver-

zekeringen.

Daarmee komen we bij het tweede unieke element van de 

Federatie, namelijk dat goede inhoudelijke lezingen worden 

gecombineerd met het netwerken met andere leden. En 

altijd met een hapje en drankje. Naar dat onderdeel kijken 

veel van de leden uit. Want hoe mooi is het om met vakge-

noten klantvraagstukken te delen en erover te brainstor-

men, om zelf waargenomen trends te delen en benieuwd 

te zijn of anderen dat ook zo zien. Maar omdat we allemaal 

mensen zijn, is het ook goed om gewoon te horen hoe het 

met iemand gaat.

Tot slot het derde unieke kenmerk van de Federatie: ieder-

een die iets met de financiële dienstverlening te maken 

heeft kan lid van een assurantieclub worden; zowel verzeke-

raars als tussenpersonen, zowel hypotheekverstrekkers als 

hypotheekadviseurs, zowel advocaten als belangenbeharti-

gers en zowel opleiders als deelnemers.

Hoe hebben jullie dat in coronatijd gedaan 
met het organiseren van lezingen?
Ook wij moesten al onze activiteiten afblazen. Eerst voor 

de maand maart en april, maar al heel snel werd alles uit de 

agenda gehaald.

Daarom hebben we als bestuur eind maart 2020 de koppen 

digitaal bij elkaar gestoken en snel gehandeld door ons eer-

ste webinar – die we FvActueel noemen – te organiseren. 

In dat webinar ‘coronacrisis, impact op en kansen voor u en 

uw klanten’ ontving ik twee topsprekers. Ondernemer Allard 

Droste en – helaas veel te vroeg overleden – NIBE-SVV’s Dik 

van Velzen. Het was een dynamisch gesprek en dit webinar 

smaakte naar meer.

Inmiddels staat de teller op zeven webinars met onderwer-

pen en gastoptredens als klantvriendelijkheid en duurzaam-

heid, Sharepeople en alternatief voor AOV, de nieuwe wet 

WBTR en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Alle we-

binars zijn terug te zien via de website assurantieclubs.nl/

webinars.

Vanaf het  najaar organiseren we hybride-webinars. Na een 

centraal webinar met landelijke spreker wordt er in het land 

bij de assurantieclubs verder gepraat. We zien hier veel en-

thousiasme voor en denken dat we hiermee een nieuw suc-

ces te pakken hebben. 

Ook zullen de assurantieclubs hun eigen bijeenkomsten 

weer gaan organiseren. We hebben zin in een onbezorgd 

najaar. Leden adviseren we wel om de websites van de as-

surantieclub in de buurt te checken op bijeenkomsten in het 

najaar.

Wat houdt jullie leden het meeste bezig?
Lastige vraag. Als eerste zou ik zeggen ‘de actualiteit’. Maar 

dat is wel heel breed. Daarom – als ik moet kiezen – dan 

denk ik provisietransparantie, consolidatiegolf en het PA-/

PE-systeem. Ik zal ze alle drie toelichten.

Sinds de aankondiging van het provisieverbod op complexe 

financiële producten houdt deze discussie onze branche be-

zig. Regelmatig komt de wens om dit verbod terug te draaien 

in het nieuws, maar ook de wens – verwoord door de Consu-

mentenbond en de AFM – om een stap verder te gaan met 

het actief transparant maken van de provisie voor schade-

producten komt voorbij. Onze leden hebben het wel gehad 

met de discussie. Mijn advies is om nu al te starten met het 

vooraf vertellen wat de prijs is voor de geleverde diensten, 

nadat de toegevoegde waarde duidelijk is gemaakt. Dit alles 

staat immers toch al in het dienstverleningsdocument. Want 

geen klant vindt het gek om te betalen voor de diensten van 

een assurantieadviseur. Juist het tegenovergestelde: hij of zij 

vindt dat heel normaal.

De vakpers staat de laatste tijd vol met de overnamegolf. 

Het ene intermediairbedrijf neemt het andere over, om 

vervolgens ook weer zelf overgenomen te worden. En als 

je als eigenaar van een middelgroot kantoor nog niet bent 

benaderd, krab je jezelf achter de oren. De factoren waar-

mee EBITDA wordt vermenigvuldigd, worden zo ongeveer 

maandelijks opgehoogd; eventjes wachten kan zo maar een 

ton extra opleveren.

Bert Sonneveld is voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs.

Start met het vooraf vertellen 
wat de prijs is voor geleverde 
diensten

Kies voor jouw klant en een 
uitmuntende klantbediening

Ik maak mij zorgen over de kleine kantoren en de klanten. 

Die lijken in dit aandeelhouderswaardegeweld het kind van 

de rekening te worden. Als tegenreactie – en sowieso ver-

standig – zou ik, als klein kantoor, kiezen voor jouw klanten 

en een uitmuntende klantbediening.

Over het doen van een PE-examen eens in de drie jaar hoor 

ik veel gemopper. Wij zeggen dan ook: stop met ons iedere 

drie jaar een onbenullig examentje te laten doen. De twee 

belangrijkste argumenten daarvoor zijn dat het niet goed 

aansluit op de praktijk en dat ‘up-to-date zijn’ niet ‘eens in de 

drie jaar’ betekent.

Wat zou de Federatie dan willen om 
up-to-date te zijn?
Geef ons – en niet alleen de Federatie, maar de gezamenlijke 

branche – de regie van het permanent actueel zijn en van 
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permanente educatie weer terug. Wij als branche kunnen 

dat prima zelf. 

Wij pakken het actueel zijn met liefde op, want het is ons 

vak. Wij willen namelijk zelf op de hoogte zijn van de laatste 

wet- en regelgeving en andere inzichten. Want dat hebben 

we nodig – en doen we nu al – om al onze klanten het beste 

advies te geven. Dagelijks volgen we online het vaknieuws 

en we lezen vakbladen als SCHADE magazine. Zo zijn we niet 

eens per drie maanden actueel, maar ‘permanent actueel’.

En wij als assurantieclubs kunnen met onze lezingen en we-

binars een belangrijke bijdrage leveren aan het permanent 

actueel zijn met goede sprekers en actuele onderwerpen. 

Als onze leden dit hebben gevolgd, dan bewijzen ze zichzelf 

daarmee een dienst in het actueel zijn. Niet door een aan-

wezigheidsregistratie, maar op een andere – moderne – ma-

nier kan dat worden vastgelegd. Wij gaan hierover graag in 

gesprek met andere branchepartijen en het ministerie van 

Financiën.

Tot slot?
Mooi om de mogelijkheid te krijgen van SCHADE magazine 

om zo uitgebreid ons verhaal te mogen houden. Het enige 

wat ik nog zou willen toevoegen is dat ik alle abonnees zou 

willen vragen om lid te worden van een assurantieclub bij 

hem of haar in de buurt; voor de kosten hoef je het niet te 

laten. En als een lidmaatschap een te grote eerste stap is, is 

het bezoeken van een bijeenkomst in de buurt een mooi be-

gin. Tot ziens! <

Voorzitter Bert Sonneveld tijdens een van de webinars van de Federatie van Assurantieclubs.

RUIM 875 MILJOEN EURO BOETE 
VOOR DUITSE AUTOFABRIKANTEN

De Europese Commissie concludeert dat Daimler, BMW en het 

Volkswagen-concern (Volkswagen, Audi en Porsche) de regels heb-

ben overtreden door samen te spannen bij de technische ontwikke-

ling op het gebied van de reiniging van stikstofoxiden. De Commissie 

heeft een boete van ruim 875 miljoen euro opgelegd. 

Geplaatst op 08-07-2021
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LETSELVROUWEN WILLEN ER DIT JAAR 
WEER VOOR GAAN

In 2020 is de 7e bijeenkomst van LetselVrouwen afgeblazen vanwege de 

COVID-19-pandemie. Gelukkig lijkt het nu de goede kant op te gaan en 

durven de LetselVrouwen weer plannen te maken om het evenement dit 

jaar wél door te laten gaan. De geplande datum is 30 september 2021. 

Geplaatst op 12-07-2021

www.lengkeek.nl/vacatures

BIJ LENGKEEK
KOM JE VERDER.

VERSTERK JIJ ONS TEAM? Lengkeek is gespecialiseerd in schade-experti se, taxati es, (risico-)inspecti es en bouw-

kundige opnames. Voor verschillende afdelingen zijn wij op zoek naar enthousiaste en 

gedreven mensen. Mensen die ook kunnen luisteren en meedenken. Die de klant écht 

kunnen adviseren. Voel jij je aangesproken? Wij horen graag van je!

ONS VAK IS 
OMGAAN 
MET MENSEN. 
LUISTEREN, 
MEEDENKEN 
EN ADVISEREN.

ONS VAK IS 
OMGAAN 
MET MENSEN. 
LUISTEREN, 
MEEDENKEN 
EN ADVISEREN.

VERSTERK JIJ ONS TEAM?
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Marieke van Dijk Naam:  Marieke van Dijk   (27) |  Functie: Scheepsexpert | Studie: Onderofficier Technische Dienst   aan: KMTO   |  
Werkt bij:  Register Holland  |  Sinds: 1 augustus 2020

Waarom ben je Scheepsexpert geworden?

Ik ben in het vak terecht gekomen dankzij mijn vader. Schepen hebben altijd 

al mijn interesse gehad. Daarom heb ik ook een opleiding gevolgd bij de Ko-

ninklijke Marine. Tijdens mijn diensttijd lukte het niet om meer opleidingen 

te volgen om mij verder te ontwikkelen en heb ik ervoor gekozen om bij mijn 

vader in het bedrijf te gaan werken als scheepsexpert.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden.

Eerlijk, verantwoordelijk, doorzettingsvermogen, perfectionistisch, sociaal.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als scheepsexpert?

Verantwoordelijk. Je hebt wel een planning, maar voor een groot deel moet 

je je dossiers zelfstandig rondmaken. Het is dus je eigen verantwoordelijk-

heid dat je dit zo snel mogelijk doet. Het is zeker geen 9 tot 5 baan en elke 

week is weer anders.

Wie is je grote leermeester?

Ik heb niet één specifieke leermeester, in principe is iedereen bij Register 

Holland verantwoordelijk voor het opleidingstraject en van iedereen is weer 

iets nieuws te leren.

Worden jongeren in de binnenvaartbranche voor vol aangezien?

Ik merk dat de binnenvaart ondertussen ook aan het verjongen is. Ik heb het 

nog niet meegemaakt dat ik niet serieus werd genomen.

Favoriete app?

Youtube! Ik zit graag ‘s avonds rond te neuzen op zoek naar het laatste 

nieuws over nieuwe gadgets of trailers van nieuwe films.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Als scheepsexpert dien je eerst opgeleid te worden door ervaren scheeps-

experts. Dat betekent dat je meeloopt met een collega. De eerste keer dat ik 

zelf mocht inspecteren vond ik dan ook echt heel spannend.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

Me before You op Netflix. Ik ben een grote filmfanaat, maar afgelopen jaar 

konden we door de coronamaatregelen natuurlijk niet veel naar de bio-

scoop. Hopelijk is dit snel weer mogelijk!

Welke tekst zou je op een T-shirt willen zetten?

Never give up.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Spanje, lekker aan de Middellandse Zee.

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Iedereen heeft zijn plus- en minpunten, maar ik denk dat binnen ons werk 

verantwoordelijkheid wel het belangrijkste is. Daarnaast is het handig als je 

sterk in je schoenen staat en sociaal bent.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?

Ik hoop dat we snel het coronavirus onder controle hebben en weer een 

normale wereld krijgen.

Waarom ben jij de verzekeringsbranche in gegaan?

Ik zit niet zozeer in de verzekeringsbranche, maar onze vakrapporten gaan 

natuurlijk wel naar de verzekeraar toe. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Ik maakte een keer mee dat ze op de werf een opmerking maakten tegen 

een collega en mij. Ze vonden dat we er alternatief uitzagen voor een inspec-

teur. Op dat moment droegen wij namelijk onze overall, aangezien we best 

wel vies worden tijdens een cascokeuring. Ze verwachtten dus iemand met 

puntschoenen. Nou, die hebben wij allebei niet in onze schoenenkast staan!

Als je geen scheepsexpert was geworden, welk vak had je dan gekozen?

Waarschijnlijk was ik dan in dienst gebleven als technisch onderofficier. Ik 

ben heel blij met de kans die ik heb gekregen bij Register Holland.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

De senioren in dit vak hebben veel ervaring en kennis opgedaan en daar kun 

je als junior een hoop van leren. Ik denk dat de senioren het stukje efficiën-

tie m.b.t. ICT weer van de junioren kunnen leren. Die zijn hiermee immers 

opgegroeid.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 

Het buiten je afspraken om je eigen werkweek inplannen is erg fijn. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?

Heel Holland zingt Hazes.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

Ik had geen artiesten in mijn kamer hangen, wel een heel groot McDonalds 

menubord.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Binnen de binnenvaart inspecties kunnen we zeker nog wel jong personeel 

gebruiken!

Wat weet nog niemand van je?

Dat ik, toen ik nog korporaal bij de marine was, te gast was bij Jinek en een 

paar andere TV programma’s. Ik ben namelijk de eerste van de drie vrouwen 

die  in Nederland de prestigieuze draaginsigne ‘De Flipper’ hebben ontvan-

gen bij de onderzeedienst van de marine. De marine was lange tijd een man-

nenbolwerk en wij mochten bij wijze van proef als eerste vrouwen meevaren 

op een onderzeeboot. Na deze geslaagde proef mogen vrouwen ook mee-

varen op onderzeeboten. 

    JONGE PROFESSIONALS
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Wat is je favoriete restaurant?

Blue Sakura! Sushi eten op een prachtige plek.

Wat moet de regering meteen aanpakken?

Woningtekort, binnen mijn leeftijdscategorie en als starter is het in deze tijd 

niet te doen om een huis te kopen. 

Wat is de meest opvallende vak gebeurtenis van de laatste tijd?

Dat er tegenwoordig gewerkt wordt met onderwaterdrones om inspecties in 

de haven te doen. Dit gaat dan niet om certificeer inspecties, maar bijvoor-

beeld wel om snel te kunnen kijken hoe ernstig een schade is. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 

Op dit moment zit ik nog in het leertraject tot scheepsexpert. Mijn doel op 

dit moment is om ervoor te zorgen dat ik inspecties kan uitvoeren op alle 

type schepen.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ /  ‘een grijze 

muis’ wordt?

Gelukkig ben ik geen man! Ik zie ze soms toch wel raar opkijken als er een 

vrouw aan komt zetten, maar dat breekt ook vaak meteen het ijs.

Wat is je levensmotto?

Hard werken, hard ontspannen!

Wat is je favoriete sport?

Ik ben zelf onderdeel van een volleybalteam, dus natuurlijk volleybal! 

Wat betekent de coronacrisis voor jou/jouw bedrijf?

Schepen mochten blijven varen met een verlopen certificaat, dus het was 

een periode vorig jaar rustiger. Maar deze regeling is niet meer van kracht 

dus je merkt nu dat het weer drukker wordt.

Wat denk je dat de crisis voor de markt betekent?

Vooral aan de schadekant merk je nu dat het drukker wordt. Heel veel men-

sen hebben een bootje gekocht vorig jaar en daardoor ontstaan dan ook 

meer ongelukjes. <

WAARSCHUWING ONDERZOEKSRAAD

De Onderzoeksraad stelt vast dat het aangekondigde toelatingskader voor 

nieuwe licht elektrische voertuigen er nog steeds niet is. Wel is de BSO-bus 

reeds toegelaten tot de weg en liggen er aanvragen voor nieuwe bijzondere 

voertuigen. De voertuigen worden nog niet volgens het toekomstige toet-

singskader beoordeeld en dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Geplaatst op 13-07-2021

CERTIFIED CRANES REPAIR OF LATTICE BOOMS AND 
TELESCOPIC BOOMS OF MOBILE CRANES

AVEZAAT CRANES SPECIALIST IN:
•	 Repair	and	manufacture	of	lattice	booms,	jibs	and	telescopic	booms
•	 New	and	used	lattice	booms	and	jibs	supplied	immediately	from	stock
•		 Repair	and	overhaul	of	crawler	cranes,	telescopic	cranes,	aerial	work	platforms,	forklift	trucks	and	spreaders

Van	Heekstraat	39,	3125	BN	Schiedam	-	The	Netherlands
T	+31	(0)10	415	25	44	-	F	+31	(0)10	415	19	97	-	E	info@avezaat.com WWW.AVEZAAT.COM
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PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

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

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

Timco Trading B.V.
Petunialaan 4
5582 HA Aalst-Waalre 
Nederland

t.  +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i.  https://timcotrading.nldé meerwaarde bij schades en faillissementen

14:00 uur

 Schademelding

07:00 uur

 Start logistieke proces 

17:00 uur

 Gunning

17:00 uur

 Missie voltooid

16:00 uur

 Inschrijving

BGK-CONVENANT TUSSEN VERZEKE-
RAARS EN LETSELSCHADEBUREAUS

Vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadebureaus heb-

ben na lang onderhandelen een nieuw BGK-convenant gesloten, 

de zogenaamde ‘Regeling Buitengerechtelijke Kosten Belangenbe-

hartigers’ (BKB-overeenkomst). De BKB-overeenkomst gaat in op 1 

september 2021 en geldt tot 1 juli 2024.

Geplaatst op 10-08-2021
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NN ART AWARD 2021 

Op 30 juni is tijdens de kunstbeurs Art Rotterdam 

voor de vijfde keer de NN Art Award uitgereikt. Deze 

kunstprijs is gewonnen door Erik Mattijssen van galerie 

Cokkie Snoek en bestaat uit een bedrag van tiendui-

zend euro. 

Dailah Nihot, lid van de Management Board NN Group: 

“Met de NN Art Award willen wij een podium geven aan 

uitzonderlijk talent. De diversiteit, kwaliteit en creati-

viteit van kunstenaars die in Nederland een opleiding 

hebben genoten is indrukwekkend en inspirerend. 

Wij zijn er trots op dat we deze kunstenaars kunnen 

steunen.”

Geplaatst op 30-06-2021

DIGITALE HUURDERVING VERZEKERING
Ongeveer twee derde van de parti-

culiere verhuurders heeft te maken 

met problemen zoals onregelmatige, 

onvolledige of ontbrekende huurbeta-

lingen, 90% van hen heeft geen huur-

verlies verzekering. Swiss Re’s iptiQ en 

ImmoScout24 lanceren in Duitsland 

een product voor huurverlies verze-

kering dat integreert in het digitale 

ecosysteem van ImmoScout24. 

Geplaatst op 29-06-2021

STEP460 HAALT € 61.000 OP
Met Pinksteren legde Jurjen Burghgraef van 

risicoinspectiebureau Burghgraef van Tiel & 

Partners samen met zes vrienden twee keer 

de Elfstedentocht op de step af. Eind juni 

werden twee cheques van ieder € 30.500 

overhandigd aan vertegenwoordigers van de 

Hartstichting en het KWF Kankerbestrijding.

Geplaatst op 29-06-2021

EERSTE INSPECTIEBEELD CYBERSECURITY VITALE PROCESSEN

Toezichthouders publiceren eerste inspectiebeeld cybersecurity vitale pro-

cessen. Een groot deel van de onderzochte vitale organisaties in Nederland 

beseft hoe belangrijk zijn digitale weerbaarheid is en verbetert die telkens. 

Om alert te blijven op die verbeteringen van de cybersecurity ofwel de 

digitale veiligheid is wel de kritische blik van toezichthouders nodig. 

Geplaatst op 29-06-2021

ACHMEA INNOVATION FUND NEEMT 
BELANG IN ONTO

Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in Onto, Europa’s 

grootste abonnementsservice op het gebied van elektrische voertuigen (EV’s). 

Het fonds behoort hiermee tot de groep nieuwe investeerders in dit technolo-

gie gedreven bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk.

Geplaatst op 27-07-2021

WATERSCHADE
EN EEN PARKETVLOER?

Door het tijdig inschakelen van Trition Droogtechniek kan 

blijvende schade aan een parketvloer worden voorkomen! 

Wij beperken de waterschade door de ruimte te condi-

tioneren met onze Infrarood-Condensdrogers. Door de 

juiste luchtcondities te creëren kunnen we de parket-

vloer behouden en de schadelast beperken. Dankzij onze 

efficiënte werkwijze minimaliseren wij de overlast voor 

de bewoners en worden kosten aanzienlijk bespaard! 

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine
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kan HLPC alle soorten schades van A tot Z oppakken. Kaj 
werkt vanuit zijn eigen contra-expertisebureau, Uit de brand 
Expertise.
Geplaatst op 06-07-2021
 
Jan de Pooter (1969) is per 8 juli benoemd als lid en voorzit-
ter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van 
Athora Netherlands en zijn verzekeringsdochters. Jan zal 
Athora Netherlands helpen bij het uitvoeren van de strategie 
om nummer één pensioenuitvoerder te worden. Jan werkte 
tot januari 2020 als CEO bij de Portugese verzekeraar Segura-
doras Unidas (Tranquilidade). Daarvoor vervulde hij verschil-
lende leidinggevende functies bij Millennium bcp Ageas. Hij 
begon zijn carrière als Operations Manager bij Fortis Invest-
ments Nederland.
Geplaatst op 07-07-2021
 
Per 1 juni heeft Von Reth Contra-Expertise zijn team versterkt 
met de komst van Mischa van Westrienen als bouwkun-
dig schade-expert. Mischa komt van Dekra en heeft ruime 
ervaring in bouwkundige zaken. Hij heeft HTS Bouwkunde 
gestudeerd aan de Hogeschool Limburg te Heerlen en heeft 
diverse functies bekleed binnen de aannemerij voordat hij in 
de expertisebranche is gaan werken.
Geplaatst op 08-07-2021
 
Op 1 juli zijn Wim van Kimmenaede en Johan Leenderts 
begonnen bij Lengkeek. Wim versterkt het Taxatieteam en Jo-
han pakt deels de Tele-Expertise op en werkt deels als Expert 
Brand. Wim heeft MTS Bouwkunde gestudeerd in Leiden en is 
in 1998 begonnen als bouwkundig tekenaar, in 2002 was Wim 
calculator en werkvoorbereider. In 2012 is Wim begonnen bij 
CED waar hij bijna 9 jaar als register taxateur heeft gewerkt. 
Johan heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. 
Hij is bij AIG op de schadeafdeling begonnen als behandelaar 
van brand- en transportschades. In 2015 heeft hij de overstap 
gemaakt naar Marsh. Tot juni 2021 was Johan schade-expert 
bij Woodgate & Clarck.
Geplaatst op 13-07-2021
 
Kaj van den Bosch heeft per 1 augustus de overstap gemaakt 
naar Meijers Assurantiën waar hij een combinatiefunctie Spe-
cialist Transport / Accountmanager Transport gaat vervullen. 
Kaj heeft bijna 4 jaar bij SAA Verzekeringen gewerkt en voor 
hem is nu de tijd aangebroken om zijn horizon te verbreden 
en een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Geplaatst op 13-07-2021
 
Per 1 september wordt het team van Injuriam Expertise uitge-
breid met Vincent Arntz (50). Vincent wordt de vijfde Senior 
Expert Personenschade van het in 2019 opgerichte kantoor. 
Na zijn studie aan de Radboud Universiteit begon Vincent zijn 
carrière als (letsel)schadebehandelaar bij Stichting Achmea 
rechtsbijstand. Hij is ook werkzaam geweest bij Ten Cate 
Advocaten, Van Kouterik Personenschade en Dekra. Door zijn 
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Per 1 oktober wordt Nicole Wiesehahn verantwoordelijk 
voor de afdeling Commercie van Movir. Ze vervult hiermee de 
positie van directeur Commercie die de afgelopen anderhalf 
jaar op ad interim basis is ingevuld. De afgelopen drie jaar 
maakte Nicole als directeur van de Afdeling Operations al deel 
uit van het managementteam van Movir. Tot nu toe heeft ze 
verschillende managementrollen vervuld op het gebied van 
klantenservice en operations bij ING Bank, Delta Lloyd en 
Nationale Nederlanden.
Geplaatst op 05-07-2021
 
Per 1 september voegt Sander Brand zich bij het team van 
Wijs letselschade. Sander was voorheen werkzaam in de direc-
tie en het management van Flyct en Nostimos. Sander: “Wijs is 
een jong, dynamisch, fris bedrijf waarbinnen de kernwaarden 
warm, loepzuiver en bevlogen volledig geïntegreerd zijn. Dat 
is geen reclame slogan, maar visie. Dát voelde ik direct en 
merkte ik bij ieder contact. Ik kijk er dan ook ontzettend naar 
uit om te gaan beginnen bij Wijs.”
Geplaatst op 06-07-2021
 
Thomas Cruijsen (35) is per 1 juli gestart bij Troostwijk 
Expertises. Hij maakt deel uit van het team dat ondersteuning 
biedt en klanten adviseert bij het vaststellen en afwikkelen 
van bedrijfsschades. Thomas is registeraccountant en werkte 
eerder bij de financial services tak van KPMG Accountants 
N.V. en begin 2018 maakte hij de overstap naar ABN AMRO als 
internal auditor.
Geplaatst op 06-07-2021
 
Openclaims, aanbieder van Software-as-a-Service (‘SaaS’) 
oplossingen aan verzekeraars en autoleasebedrijven, heeft 
André van Zijdveld aangesteld als CFO. André heeft veel 
ervaring als Finance Director en CFO en daarnaast met het 
financieel voorbereiden van organisaties op het betreden van 
nieuwe, internationale markten. Deze financiële expertise zal 
bijdragen aan de aanstaande internationale expansie van de 
Amsterdamse scale-up.
Geplaatst op 06-07-2021
 
Per 1 juli 2021 is Bart Koster de nieuwe Manager Intermedi-
aire Distributie van Lloyds Bank GmbH. Bart heeft o.a. gewerkt 
bij BNP Paribas Personal Finance en bij CMIS Franchise, de 
centrale organisatie van de Hypotheekshop, Huis & Hypo-
theek en Hypokeur. Op basis van zijn karakter en jarenlange 
ervaring past Bart uitstekend binnen de organisatie. Bart 
wordt verwacht een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan 
het realiseren van de ambities van Lloyds Bank op de Neder-
landse markt.
Geplaatst op 06-07-2021
 
Per 1 juli is expertisebureau HLPC Expertise een strategisch 
partnerschap aangegaan met bouwkundig schade-expert 
Kaj Dimmendaal (40). Nu het expertise corps van HLPC is 
uitgebreid met een extra bouwkundig NIVRE schade-expert 

Op 16 juli 2021 heeft Joos Louwerier Anthony Bradshaw 
opgevolgd als Regional CEO van Allianz Benelux. Joos (47) 
beschikt over ruime ervaring binnen de verzekeringssector en 
binnen Allianz Group. Hij begon in 2013 als Chief Operating 
Officer van Allianz Life Korea en werd in 2016 benoemd tot 
CEO. In 2017 werd hij aangesteld als Country Manager en 
President Director van Allianz Life Indonesia. Daarvoor werkte 
Joos 12 jaar bij ING Groep in verschillende markten in Azië en 
Nederland.
Geplaatst op 24-06-2021
 
De in 2015 in Berlijn opgerichte online verzekeringsmaat-
schappij Wefox heeft per 1 juli Dr David Stachon benoemd 
tot de nieuwe Chief Operating Officer. Stachon richt zich op 
het aansturen van de wereldwijde groeistrategie van het 
bedrijf. Hij is opgeleid als biochemicus en heeft een MBA 
behaald aan de Universiteit van Bradford in het VK. David 
heeft o.a. gewerkt bij McKinsey de DKV/MR Group en de ERGO 
Group.
Geplaatst op 28-06-2021
 
Saskia van Beurden maakt de overstap naar Unilever waar 
zij onderdeel uitmaakt van het Corporate Insurance team. In 
1995 begon haar loopbaan bij Nationale Nederlanden en in 
1999 maakte ze de overstap naar AON. Na ruim 22 jaar vond 
ze het een mooie tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan 
bij Unilever.
Geplaatst op 29-06-2021
 
Paul van Beek is per 1 oktober 2019 benoemd tot Internatio-
nal Technical Director bij AREPA Benelux B.V. Vanaf 2 juli focust 
hij zich nadrukkelijker op de internationale (maritieme- en 
wereldwijde verzekerings-)activiteiten. Hierdoor zullen zijn 
werkzaamheden op projecten in Nederland sterk verminde-
ren. Met Paul zijn focus op internationale projecten benadrukt 
en verstevigd AREPA zijn rol als een van de grootste en meest 
ervaren specialisten in de technische reconditionerings-
in dustrie.
Geplaatst op 02-07-2021
 

IN MEMORIAM

 
Op 11 juni jl. zijn Femke Schuurman-Meeuwsen, adviseur 
aansprakelijkheid bij Nirimco en Daniel Dancewicz, directeur 
Inkoop bij Schouten Zekerheid, geslaagd voor het assessment 
van RMiA en mogen de titel RmiA voeren. Nieuwe assess-
ments voor het RMiA vinden plaats vanaf september 2021. De 
assessments worden weer fysiek en op locatie afgenomen.
Geplaatst op 21-06-2021
 

Oud Dolmans manager Dick Straver is 
overleden. Dick was als manager brand-
schade gespecialiseerd in woningbouw-
verenigingen. 

Dick was oorspronkelijk in dienst bij 
Roheko calamiteiten in Rotterdam, waar 
Fred Kool eigenaar van was. In 2001 is 

Roheko overgenomen door Dolmans Calamiteiten Diensten. Dick bleef 
aan als manager brand bij de vestiging in Rotterdam. Binnen Dolmans 
was hij ruim 20 jaar lang ook de man achter de beroemde jaarlijkse 
mosseldag. Zelfs na zijn pensioen zette Dick zich nog elk jaar voor dit 
event in.

In zijn werkzame leven was hij altijd een betrokken manager die altijd 
dacht in oplossingen en hield enorm van gezelligheid. In 2016 is Dick 
met pensioen gegaan, maar bleef ook daarna nog altijd betrokken bij 
Dolmans Calamiteiten Diensten in Rotterdam. 

De laatste mosseldag was in 2019, in 2020 kon het event vanwege de 
corona niet doorgaan. Ook voor dit jaar zou Dick weer betrokken zijn bij 
het event, helaas heeft het zover niet meer mogen komen.

Dolmans wenst alle nabestaanden van Dick veel sterkte met dit verlies.

Oud Dolmans manager Dick Straver overleden

25 jaar NARIM 

All on board!
NARIM bestaat 25 jaar en viert dit tijdens een speciale tweedaagse jubileumeditie 
van het NARIM Congres op 27 en 28 september 2021. Het NARIM kijkt terug op 25 
jaar hoogte- en dieptepunten van NARIM, maar kijken ook zeker vooruit naar wat 
NARIM – en alle betrokkenen in de markt – nog te wachten staat met de focus op 
ALL ON BOARD! – Continue the journey to success!

ss Rotterdam 
Het jubileumcongres vindt – toepasselijk – plaats 

op de ss Rotterdam, het grootste passagiersschip 

dat ooit in Nederland – als een van de laatste  

‘ocean liners’ – is gebouwd. Het schip behoort 

tot de meest succesvolle schepen die de wereld-

zeeën hebben bevaren, mét behoud van zijn oor-

spronkelijke karakter. 

Het programma 
Het programma bestaat uit de boeiende keyno-

te-speaker Marcel Levi, gevolgd door interactieve 

sessies over de coronacrisis, robotica en duur-

zaamheid. 

Na het jubileumdiner en feest volgen de deelne-

mers op 28 september drie inspirerende subses-

sies naar keuze. 

Het congres wordt afgesloten met een wrap up 

van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en een 

netwerklunch waar alle ervaringen de revue nog 

eens kunnen passeren.

Vaart u ook mee? Kijk op www.narimcongres.com 

voor het volledige programma en meldt u aan!
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vakkennis, ruime ervaring en empathische 
persoonlijkheid is Injuriam ervan overtuigd 
dat ze in Vincent een uitstekende match heb-
ben gevonden.
Geplaatst op 14-07-2021
 
Na ruim 13 jaar met volle overgave bij ANVA 
te hebben gewerkt draagt Roel van Dijk, al-
gemeen directeur sinds 2008, het stokje over 
aan een opvolger. De Raad respecteert de 
beslissing die hij nu heeft genomen: “Roel laat 
een financieel gezond bedrijf met een sterke 
marktpositie achter en daarvoor verdient hij 
alle waardering. De komende tijd gaan we op 
zoek naar een opvolger om samen met Justin 
Schlee het nieuwe directieteam te vormen. 
Roel zal aanblijven tot een soepele overdracht 
heeft plaats gevonden.”
Geplaatst op 15-07-2021
 
Per 1 september 2021 treedt Wiebe Wester-
hof (58) terug als CEO van Troostwijk Groep. 
Na een carrière van 35 jaar bij het bedrijf, 
waarvan 20 jaar als CEO, zal vanaf 1 septem-
ber Johan Drost (49) de taak van SEO op 
zich nemen. Johan heeft diverse directie- en 
managementfuncties bekleed binnen het 
bankwezen. De afgelopen periode is hij als 
interim-directeur actief geweest binnen de 
Stichting BKR.
Geplaatst op 15-07-2021
 
Per 1 augustus 2021 is het team van (register-)
experts en letselschadejuristen van Van der 
Toorn Personenschade uitgebreid met mr. 
Jan Willem Prins NIVRE-re. Jan Willem was 
vanaf september 2018 werkzaam bij Nosti-
mos Lestelschadeskundigen. Daarvoor was 
hij als Jurist Letselschade verbonden aan 
rechtsbijstandsverzekeraar ARAG. Jan Willem 
is een zeer ervaren register-expert en staat als 
kandidaat-lid ingeschreven bij het NIS.
Geplaatst op 19-07-2021
 
Per 1 juli 2021 is Mandy Claus in dienst getre-
den bij Justiz Letselschade B.V. als letselscha-
de-expert. Mandy heeft in 2011 haar rech-
tenstudie aan de Universiteit van Nijmegen 
afgerond en sindsdien staat ze slachtoffers bij 
in diverse soorten letselschadezaken. Mandy 
is een betrokken en ervaren letselschade-
expert met hart voor de cliënt en oog voor 
detail. Om ervoor te zorgen dat haar cliënten 
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Wil je bij jouw volgende transfer ook vermeld worden in 
het SCHADE magazine? 

Stuur jouw (pers)bericht met foto naar onze redactie: 
redactie@schade-magazine.nl. 

zich volledig kunnen focussen op hun herstel 
vecht ze graag voor waar haar cliënten als 
slachtoffer recht op hebben.
Geplaatst op 19-07-2021
 
Joost Vink wordt per 1 september 2021 
benoemd tot CEO van Raetsheren, hij volgt 
hiermee Herman Verhagen op die het bedrijf 
in 1991 heeft opgericht. Joost is de afgelo-
pen drie jaar werkzaam geweest als Head of 
Europe voor Starr Companies en managing 
director van Starr Europe Insurance Ltd.
Geplaatst op 22-07-2021
 
Jeroen Mensink heeft per 1 augustus de 
overstap gemaakt naar VLC & Partners waar 
hij als Risk Consultant aan de slag gaat. Na 
een aantal jaren actief te zijn geweest in de 
kredietverzekeringen is hij in 2018 in de bran-
che begonnen bij March & McLennan, waar 
hij in de breedste zin van het woord kennis 
heeft gemaakt met het vak van assurantiema-
kelaars. 
Geplaatst op 02-08-2021

Op 1 augustus zijn er twee nieuwe medewer-
kers begonnen bij Lengkeek. Koen Urgert 
gaat als Opstal Expert aan de slag en 
Natasja Aarden is Afdelingssecretaresse voor 
Expertise. Koen heeft bouwkunde gestu-
deerd aan het ROC Leiden, waarna hij aan de 
Hogeschool Rotterdam een studie Vastgoed & 
Makelaardij heeft gevolgd. Hij heeft ervaring 
opgedaan bij DEKRA en KakesWaal. Natasja 
begon in 2008 als planner bij DEKRA, later is 
ze doorgestroomd naar de afdeling fraude en 
ten slotte heeft ze gewerkt als secretaresse.
Geplaatst op 10-08-2021

BMT heeft Aimée Tent aangetrokken voor 
het Brandonderzoek team. Aimée is een jong 
talent op het gebied van zowel technisch als 
tactisch brandonderzoek. 
Geplaatst op 11-08-2021
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Lekkage?
Geen paniek...

www.lekkageservice.nl 040 29 28 170

Lekkage opsporen
zonder hak- en breekwerk

Lekdetectie Herstel Droogtechniek

Reeds meer dan 25 jaar

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

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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Je tiny house 
ongewoon goed 
verzekerd.

Groots genieten 
van klein wonen

Steeds meer Nederlanders dromen niet van een groot 
vrijstaand huis voorzien van alle luxe, maar juist van het 
tegenovergestelde: een tiny house. Maak jij die droom tot 
werkelijkheid? Met de OOM Combinatiepolis verzeker jij je tiny 
house voor brand, diefstal, inbraak en vandalisme. Zo kun jij 
genieten van je minimalistisch woongenot.

Kijk voor onze verzekeringen op:

www.oomverzekeringen.nl

OOMVerzekeringen-advertentie-Tinyhousee-230x297-2108.indd   1OOMVerzekeringen-advertentie-Tinyhousee-230x297-2108.indd   1 3-8-2021   11:21:593-8-2021   11:21:59
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Restoring Confidence 
in Your Equipment

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 drie divisies, elk met een eigen expertise:

• AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
techniek na calamiteiten. Ook voert AREPA preventieve reiningswerkzaamheden 
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
T +31 (0)33 453 50 30

IN 35 JAAR VAN VLIEGENDE KIEP NAAR CEO. 
WHAT’S NEXT?


