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Als vakjournalist kom je nog eens ergens. Op een mooie, zonnige
winterochtend in maart zat ik al om zes uur in de auto om op tijd aanwezig
te kunnen zijn bij mijn eerste afspraak in Appingedam. Daar is het Centrum
Veilig Wonen gevestigd, dat verantwoordelijk is voor de schadebehandeling
van de vele aardbevingsschades in Noordoost Groningen en voor de
bouwkundige schades en verduurzaming van de woningen en andere
panden in de regio. In de volgend editie leest u er meer over.
Het was een begin van een intensief interview-dagje, dat mij via twee
bedrijfsbezoeken in de stad Groningen, één in Leek uiteindelijk in Harlingen
deed uitkomen. 14 uur en ruim 600 kilometer na mijn vertrek kon ik ‘moe,
maar voldaan’, de auto weer voor mijn deur parkeren. Een ‘investering’
die achteraf zeker de moeite meer dan waard bleek te zijn. Vanwege de
interessante gesprekken die ik met verschillende schadeprofessionals heb
kunnen voeren, onder meer over hun visie op het vak en de markt.
Opvallend was dat los van elkaar zowel recontioneerder Henk
Vlietstra(ERESDÉ) als schade-experts Richard Vergnes en Simon Vrieling
(Vergnes Expertise) dezelfde trend zien: de terugkeer van een regionale
inkoop van zowel expertise- als reconditioneringswerk, waarbij de uitkomst
van de recente tender van Achmea als voorloper werd bestempeld. Daarbij
gaven zij aan dat regionale bedrijven vanwege lagere (reis)kosten en overhead
niet alleen goedkoper kunnen werken, maar vooral ook dichter bij hun
klanten staan, de cultuur van de streek en mentaliteit van de mensen beter
kennen en daardoor een grote(re) bijdrage kunnen leveren aan de door
verzekeraars zo belangrijk geachte (hogere) klanttevredenheid. Wishfull
thinking of realiteit? De tijd zal het leren.
Wat uit oogpunt van genoemde klanttevredenheid minstens net zo
interessant was hun kijk op de (te geringe) tijd die experts en
reconditioneerders gegund worden om na een schade bij gedupeerden hun
werk naar behoren te doen. Een gegeven dat een extra dimensie kreeg na de
voor de sector zo desastreuze TV-uitzending van Kassa, waarin de expertise
- en verzekeringsbranche zich – voorzichtig uitgedrukt – niet bepaald
van hun beste kant lieten zien. Al blijft het natuurlijk merkwaardig dat de
programmamakers al bij het eerste bezoek van de schade-expert het gesprek
met een verborgen camera opnamen. Dat het gelukkig ook anders kan, blijkt
uit de aanpak van de brand in een andere seniorenflat (in Nijmegen), waar
onder auspiciën van de Stichting Salvage goed werk is verricht
(zie de volgende pagina’s).

Jan van Stigt Thans,
hoofd- en eindredacteur
volg ons ook op twitter:
www.twitter.com/schademagazine
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Schade-expert Paul Hoogers
over aanpak Salvage van seniorenflat Nijmegen

Hoe ervaart een Salvagecoördinator een grote brand waarbij hij als
deskundige betrokken is? “Ik heb tijdens de Salvage na de brand in de
seniorenflat in Nijmegen nauwelijks een oog dicht gedaan”, zegt Paul
Hoogers. Als coördinator van de Stichting Salvage was hij betrokken bij
deze grote calamiteit die aan vier ouderen het leven kostte. “Je bent, ook in
rust, steeds bezig de film weer af te draaien en komt niet verder dan wat
hazenslaapjes” , vertelt hij. “Ook voel je je sterk betrokken bij de gedupeerden
en daarom wil je je werk optimaal doen. Dat maakt dat de adrenaline soms
door je lijf spuit.”
Paul Hoogers werd op vrijdag 20 februari
gebeld door de meldkamer van de Stichting
Salvage met de vraag of hij bij de brand in
de seniorenflat aan de O.C. Huismanstraat
in Nijmegen als eerste coördinator voor de
Stichting Salvage wilde optreden. Hij is een
ervaren schade-expert, werkzaam bij DEKRA
Experts, die onder andere ook betrokken was
bij het expertiseteam dat de vuurwerkramp in
Enschede begeleidde.
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“Hoe ervaren je ook bent, tijdens de eerste
minuten loop je toch wat verloren rond. Ook
al omdat er zo verschrikkelijk veel prioriteiten
zijn die eigenlijk allemaal voorrang moeten
hebben. Ik ben op die vrijdag maar begonnen
met het fotograferen van het belbord in
de hal om een overzicht te krijgen van de
bewoners. Het bleek dat het ging om een
galerijflat van vijf verdiepingen en in totaal
71 appartementen. Veelal bewoond door
www.schademagazine.nl

alleenwonende bejaarden in de leeftijd van 57
tot 95 jaar. Veel bewoners waren slecht ter been,
slechthorend en soms in een slechte conditie.
Het vuur was begonnen in een cafétaria onder
de flat die volledig uitbrandde, waarna het
vuur oversloeg naar de geïsoleerde sandwich
gevelbekleding van de vijf bovenliggende
galerijen.”

Verrast in hun slaap
De bewoners waren op één na allemaal thuis
en werden verrast in hun slaap. De brandweer
rukte met groot materieel uit en ging met
perslucht het complex binnen. Ze troffen op
alle verdiepingen en de galerijen ter hoogte
van de uitgang naar het trappenhuis felle
brandhaarden aan. Er had zich overal ook een
verstikkend zware rook ontwikkeld. Bovendien
bleek dat door de hitte de verlichting van
de galerijen was uitgevallen. Veel bewoners
hadden hun woning nog niet verlaten, terwijl
anderen onderweg waren naar de hoofduitgang
of probeerden te vluchten via de twee
nooduitgangen van de galerijen. Het centrale
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Ondanks ervaring
spuit de adrenaline
door je lijf

trappenhuis was echter door brand en dikke
rook onbruikbaar.
“Daardoor probeerde een aantal bewoners
te vluchten via het noodtrappenhuis”, vertelt
Hoogers. “Op dat moment kwamen ze in de
val te zitten, want dit trappenhuis kwam niet
uit op de begane grond maar hield op ter
hoogte van de eerste etage. Daar zijn dan ook
veel slachtoffers gevallen.” Een aantal mensen
vluchtte het balkon op terwijl hun kamers
zich vulden met rook. Uiteindelijk werden er
door de brandweer met hoogwerkers nog veel
mensen van de balkons gered. Doordat de
bewoners niet snel weg konden, waren er veel
slachtoffers: 16 zwaargewonden en twee doden,
terwijl er de dagen daarna nog twee mensen
overleden.

Opvang

hadden. De verhuurder, de Stichting Woonzorg
Nederland, was inmiddels al bezig met het
plaatsen van bewoners in zorginstellingen die
spontaan kamers hadden aangeboden. Voor
mensen die nergens heen konden, hebben
wij een hotel geregeld. Inmiddels was er door
de Stichting Salvage, zoals gebruikelijk, een
tweede coördinator aangesteld, Erwin Godding
(DEKRA Experts) en alleen die vrijdag ook
nog een derde coördinator (Paul van der
Krogt van Lengkeek) die als contactpersoon
in het gemeentehuis ging fungeren. Ik heb
diezelfde dag samen met burgemeester Bruls
van Nijmegen de bewoners geïnformeerd en
geïnventariseerd aan welke zaken zij dringend
behoefte hadden. Op zondag kregen wij
speciaal voor de opvang van bewoners nog
een vierde coördinator, Stan Willems van
Hanselman.”

Zijn eerste taak was de opvang van de
bewoners die naar wijkcentrum De Schalmei
waren gebracht. Hoogers: “Eerst registreren en
vervolgens inventariseren van de bewoners die
niet door familie of vrienden konden worden
opgevangen en daardoor geen onderdak

Bij een dergelijke catastrofe moet je zorgen dat
je de mensen zo spoedig weer in een enigszins
normale situatie terechtkomen, vindt Hoogers.
“Daar hoort bij dat je hun onmisbare attributen
zo snel mogelijk teruggeeft. Daarbij gaat het
www.schademagazine.nl

om zaken als kunstgebitten, gehoorapparaten,
mobiele telefoons en opladers, maar ook om
portemonnees en betaalpasjes. Verder maakten
mensen zich zorgen over hun huisdieren die
in het pand waren achtergebleven. Wij hebben
toen met de politie en bouwkundigen een
ronde door de flat gemaakt. De schade door
vuur, roet en rook bleek aanzienlijk. Tijdens
die ronde hebben wij diverse gehoorapparaten
en kunstgebitten meegenomen en ook enkele
vogels en katten in veiligheid gebracht. De
meegenomen sleutels bleken overbodig, omdat
de brandweer alle deuren had ingetrapt. Die
hebben we daarom direct van een noodslot
voorzien.”

Eigen salvagepost en bewaking
“Die eerste avond hebben we, in overleg
met de Stichting, al besloten om een tweetal
bouwketen te plaatsen en het complex te
laten bewaken en af te grendelen”, zegt
hij. “Dit om chaos en vernielingen te
voorkomen. In ons ‘hoofdkwartier’ hebben
we steeds bezoek gehad van gedupeerden
en hierdoor veel verzekeringsgegevens en
5

tijdelijke verblijfplaatsen kunnen achterhalen.
Daarnaast hebben wij ook veel tijd besteed
aan het beantwoorden van vragen. Je moet
steeds optimale duidelijkheid kunnen bieden
en gedupeerden ook uitzicht geven op de
toekomst. Voor de juiste informatievoorziening
en het opsporen van familieleden hebben we
een speciaal noodnummer geopend.”
Een goede zet was ook de beslissing om per
verdieping maar één reconditioneringsbedrijf
in te zetten, hoewel bijna alle
reconditioneerders vonden dat ze wel meer
verdiepingen aankonden. “We wilden absoluut
haastwerk vermijden. In ons plan van aanpak
hebben we daarom niet alleen voor Dolmans
gekozen, het bedrijf dat hier vanaf het begin
actief was, maar ook voor ACI, Polygon, RGN
Eurocleaning en Belfor.” Zijn plan betrof verder
aandachtspunten als:
• slechts één bedrijf actief per verdieping;
• elk uur gaat één gedupeerde met
maximaal twee begeleiders naar binnen

• de projectleider en vier medewerkers
gaan steeds met verpakkingsmaterialen en
beschermingsmiddelen via het trappenhuis
naar de betreffende woning;
• foto’s maken van de huisnummers, maar
ook foto’s (4/5) in de woning en een van de
inhoud van koelkast en vriezer;
• in één keer waardevolle spullen (geld, pasjes
en sieraden) meenemen, maar ook
prothesen, gehoorapparaten, audiovisuele
apparatuur en een noodpakket kleding
(alles noteren op een doorslagformulier);
• koelkasten leegmaken en de inhoud na
inventarisatie afvoeren en vernietigen;
• water en elektriciteitsstanden noteren;
• bij de unit afmelden en het doorslagformulier van de inventarisatie inleveren.

Kritieke momenten
Cruciaal was ook de organisatie in en om
het gebouw, zegt hij. “Een bezoek van de
gedupeerden en hun begeleiders aan de
woning moet absoluut veilig zijn. Daarvoor
moesten wij eerst de brandresten opruimen,
loshangende verlichting en bedrading
verwijderen, valbeveiliging en noodverlichting
aanbrengen en extra bewaking regelen.
Daarnaast hebben wij besloten geen toegang
te verlenen aan mensen die op dat moment
niet in het gebouw thuishoorden (experts,
journalisten of nieuwsgierigen.). Vooral ten
opzichte van de pers moet je streng zijn, vindt
hij. “De grote concurrentie tussen nieuwsmedia
leidt er toe dat verslaggevers alles uit de kast
halen om binnen te komen en gedupeerden
aan het spreken te krijgen. Ik heb het
meegemaakt dat slachtoffers zelf een camera in
de hand kregen gedrukt om een foto of filmpje
te maken.”
Naast het afschermen van gedupeerden voor
de pers zijn er bij alle calamiteiten kritieke
momenten, zegt hij. “In Nijmegen was dit de
vraag om wel of geen eigen unit te plaatsen
en de afweging of en wanneer je een taak
overdraagt. Zeer cruciaal was de beslissing
om met meerdere reconditioneringsbedrijven
te werken en elk bedrijf verantwoordelijk te
maken voor één woonlaag. Ik zie dit nog steeds
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als een innovatieve stap, die ons belangrijke
tijdwinst en meer kwaliteit heeft opgeleverd.”

Hele operatie
“In ons werk is het lastig om steeds zo scherp,
alert en inventief te zijn dat je de juiste
afspraken kunt maken. Je bent continu bezig
om allerlei belangen tegen elkaar af te wegen,
waarbij het belang van de gedupeerden voorop
staat maar waarbij je niet uit het oog moet
verliezen dat je in opdracht van de verzekeraars
de schade zoveel mogelijk moet beperken.
Een voordeel bij mijn werk is dat je je eigen
ervaring in steeds weer nieuwe situaties kunt
gebruiken. Zo heb ik van de vuurwerkramp
geleerd dat zaken als een eigen unit waar
je kunt overleggen en mensen ontvangen
onontbeerlijk is en dat geldt ook voor een eigen
aggregaat en een verplaatsbaar toilet.”
De impact van een calamiteit heeft altijd
te maken met de omvang, zegt hij. Zowel
emotioneel als zakelijk. “De levens van 70
mensen stonden op het spel maar er moesten
(in opdracht van experts) ook 70 panden
worden schoongemaakt en in de tussentijd
ook nog 70 inboedels worden opgeslagen.
Dat stelt enorme eisen op het gebied van
zorgvuldige registratie, afstemming en
communicatie. Als team zijn we heel blij dat de
hele operatie, los van de emotionele momenten,
feilloos is verlopen. Ik ben verheugd dat alle
betrokkenen uiteindelijk zeer tevreden zijn en
dat onze aanpak door de efficiënte manier van
werken ook zal resulteren in een aanzienlijke
kostenbesparing voor verzekeraars.” <

Wat men dient te weten over de
warmtebeeldcamera !!
Wij als lekdetectiebedrijf stellen ons vaak de vraag
of iedereen op de hoogte is van de werking van een
infraroodcamera. Weet men immers wat een infraroodcamera voor mogelijkheden heeft, is men beter
in staat te bepalen en begrijpen wat er speelt bij een
schade. De foto’s die gemaakt worden en in een
rapport staan dienen wel gelezen te worden.
(Tekst: Edwin van Gerven, eigenaar Lekkageservice)

In de praktijk blijkt dat veel specialisten niet weten wat een warmtebeeldcamera nu eigenlijk kan.
Hierdoor ontstaat er een verkeerd beeld van de camera, waarbij men
denkt deze camera in te kunnen zetten, maar dit uiteindelijk niet mogelijk
is, of geen voordelen kent.
Uiteindelijk is de camera een hulpmiddel, die in beperkte mate inzetbaar
is.
Om de foto’s van een infraroodcamera te bestuderen, moet men weten
wat men ziet.
Een warmtebeeldcamera zet warmteverschil van oppervlakken om in
beeld !!
Een ruimte bestaat uit verschillende materialen en temperaturen. Deze
temperatuursverschillen zet de camera om in beeld, waardoor er een
plaatje ontstaat. Is er geen temperatuursverschil, zal de camera dit ook
niet kunnen waarnemen. Een warmtebeeldcamera is niet lichtgevoelig,
en kan hierom ook gebruikt worden in het donker, ook is het een fabel
dat de camera in staat is ergens doorheen te kunnen kijken.
Nu dit bekend is, kan men beredeneren wat kan en niet kan.
GEEN TEMPERATUURSVERSCHIL IS GEEN BEELD.
Zolang er een temperatuur van een massa doorgegeven kan worden naar
een bepaald oppervlak zal men beelden krijgen met de camera.
Denk bijvoorbeeld aan een vloerverwarming. Deze is prima op te sporen.
Wanneer een eventuele lekkage groot genoeg is kan de camera deze
lekkage ontdekken.
Een cv leiding in het zand onder een betonvloer is een ander verhaal.
Deze warmte zal veel moeilijker aan de oppervlakte verschijnen,
waardoor het gebruik van de camera nauwelijks zin heeft, en al helemaal
geen lekkage kan ontdekken.

De meeste camera’s gebruiken de
prismakleuren waarin de warmteverschillen van foto’s worden
weergegeven

Edwin van Gerven

Om aan te tonen dat een camera nergens doorheen kan kijken tonen wij
hieronder deze foto van een dame die achter een stuk glas staat. Links
ziet u op de camera een blauw vlak, en rechts ziet u de infraroodbeelden
van de dame.
Stel nu voor dat het glas een voorzetwand is, waar achter geïsoleerde
leidingen lopen die lekken. Of een douchebak, waaronder een afvoer
lekt. Doordat het er geen temperatuurschil gemeten word, en enkel de
temperatuur van de wand (of de foto van het glas) ziet men niets.

Een warmtebeeldcamera
kan dus het
voelbare
zichtbaar
maken, maar
niet het
onzichtbare
zichtbaar
maken
Goudenrijderhof 34a - 5551 VJ Valkenswaard (NL)
Tel +31 (0)40 292 81 70 - Fax +31 (0)40 292 81 76
Email info@lekkageservice.nl

w w w. l e k k a g e s e r v i c e . n l

Parkerbaan 2, 3439 MC Nieuwegein
telefoon +31 (0)30 609 4394
www.nomot.nl
info@nomot.nl

Omdat herstellen meer voordelen
heeft dan de nieuwwaarde
uitkeren...

Nomot is dé specialist in schadeherstel
aan inboedel en opstal.
De meest uiteenlopende beschadigingen herstellen wij
vakkundig, duurzaam en op het kwalitatief hoogste niveau. Denk
hierbij aan schades aan vloeren, meubelen, kozijnen,
sanitair, aanrechtbladen en vloerkleden. Een email of telefoontje
naar het contactcenter is genoeg om uw klant aan de goede
zorgen van Nomot over te dragen.

Nomot, herstel is zó geregeld!
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Vergnes Expertise pleit voor meer tijd en aandacht voor gedupeerden

De terugkeer
van de

regionale
expert

Richard Vergnes (links) en Simon Vrieling: “We zijn momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om op termijn ook herstel in natura aan gedupeerden te gaan aanbieden, rechtstreeks
of via verzekeraars, volmachtbedrijven, intermediairs en/of woningbouwcorporaties. Maar dan wel in combinatie met een expert die toeziet op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.”
www.schademagazine.nl

9

In anderhalf jaar tijd van twee naar tien medewerkers en van 100 naar 1.500
opdrachten. Een droom voor menig expertisebureau, maar de keiharde
werkelijkheid voor Vergnes Expertise in het Groningse Leek. De beide
oprichters en vennoten, Richard Vergnes en Simon Vrieling, schrijven
die explosieve groei vooral toe aan de kernwaarden van hun bureau:
kwaliteit, snelheid en vooral tijd en aandacht voor gedupeerden. Zij zien
de ontwikkeling van hun bedrijf echter niet op zichzelf staan maar als een
voorloper van een nieuwe landelijke trend. “We zijn ervan overtuigd dat de
expertisemarkt verschuift en dat er door opdrachtgevers expertisediensten
meer regionaal, op postcodegebied gaat worden ingekocht en zelfs getenderd,
zoals inmiddels bij reconditionering ook al gebeurt (Achmea).”

Voordat zij in 2013 samen verder gingen
onder de naam Vergnes Expertise hadden
Richard Vergnes en Simon Vrieling er al ‘een
heel leven’ opzitten in het expertisemetier.
Eerstgenoemde zit al meer dan een kwart eeuw
in het vak en werkte hiervoor bij een tweetal
expertisebureaus, waaronder Lengkeek. Bij
dit bureau heeft hij jarenlang samengewerkt
met Vrieling, waarbij zij samen onder meer
verantwoordelijk waren voor de expertiseen taxatieactiviteiten in Noord-Nederland.
Laatstgenoemde is al meer dan 45 jaar als
schade-expert werkzaam. Ooit begonnen
als automotive expert bij de toen nog voluit
hetende Centrale Expertise Dienst (thans
CED) werkte hij later gedurende 20 jaar
vooral als technisch expert bij het destijds
gerenommeerde Noordelijke expertisebureau
Burggraaff en daarna 24 jaar bij Lengkeek.
Het zal niemand verbazen dat de twee
vennoten ‘ gek’ zijn op het expertisevak. “Het
mooiste vak dat er is”, verwoordt Vrieling hun
gezamenlijke passie voor hun werk. “Het is
afwisselend en niets is hetzelfde. Je hebt elke
keer weer met andere mensen en situaties te
maken. Elk dossier is dan ook weer een nieuwe
uitdaging.” In de loop der jaren hebben zij tot
hun ongenoegen het expertisevak in negatieve
zin zien veranderen. Vergnes daarover: “ Het
is allemaal zakelijker geworden en word je
als expert teveel in een keurslijf gedwongen.
Het voldoen aan protocollen is belangrijker
geworden dan de expertise/schaderegeling

zelf. Daar had ik op een gegeven moment
zoveel moeite mee, dat ik drie jaar geleden
voor mezelf ben begonnen. Ik wil gedupeerden
meer service en aandacht kunnen geven.” Zijn
businesspartner denkt er net zo over. “Je moet
vandaag de dag als expert elke tien minuten
verantwoorden, terwijl ons vak naar mijn
mening soms vraagt dat je wat meer tijd voor
een gedupeerde moet uittrekken dan puur
economisch gezien wenselijk is.”

Twee beter dan een
Aanvankelijk werkte Vergnes in zijn eentje,
maar dat viel in het begin niet mee. “Je bent
als ‘ eenpitter’ toch wat meer kwetsbaar en
kunt opdrachtgevers wat minder zekerheid
en continuïteit bieden.” De samenwerking
met Vrieling bood wat dat betreft
uitkomst. Sindsdien gaat het crescendo
met het bureau, dat in 18 maanden tijd de
opdrachtenportefeuille fors heeft zien groeien
en het personeelsbestand heeft vervijfvoudigd
en momenteel een/twee vacature(s) voor
bouwkundige experts heeft. Mede door die
explosieve groei is Vergnes Expertise eerder
dit jaar verhuisd naar een ruimer kantoorpand
op het naast de A7 – rijksweg Groningen
– Heerenveen – gelegen bedrijventerrein
Leeksterhout. “Samen met de uitbreiding
van ons expertisekorps was deze verhuizing
nodig om ook de komende jaren ons hoge
kwaliteitsniveau te kunnen handhaven”,
benadrukken Vergnes en Vrieling.

“Ons vak vraagt dat je soms wat meer tijd
voor een gedupeerde moet uittrekken dan
puur economisch gezien wenselijk is”
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Richard Vergnes: “Verzekeraars dragen naar buiten toe
uit dat zij klanttevredenheid hoog in hun vaandel hebben
staan. De goeden uitgezonderd, wordt dat in de praktijk
helaas vaak met de mond beleden en lang niet altijd in
daad tot uitdrukking gebracht.”

De werkzaamheden van Vergnes Expertise
bestaan voornamelijk uit schadevaststelling,
taxaties en advisering voor vooral voor de
zakelijke markt, de profit en de non profit
sector, al kan het ook voor particuliere
schades worden ingeschakeld buiten het
bulksegment. Het overgrote deel van de
werkzaamheden – 70% - betreft expertise; de
resterende 30% contra-expertise, grotendeels
claims die voortvloeien uit schade door
de aardgasboringen in de Waddenzee. Het
bureau krijgt zijn opdrachten voornamelijk
van makelaars, verzekeraars, volmachten,
rechtsbijstandassuradeuren, gemeenten,
bedrijven, instellingen in de gezondheidszorg
en woningbouwverenigingen. Ook wordt het
de laatste maanden veelvuldig ingeschakeld
bij schades als gevolg van de gaswinning in
Noordoost Groningen. Daarnaast is Vrieling
één van de weinige gespecialiseerde experts op
het gebied van windmolenschades, waarvoor
hij zo’n 50 schadeclaims per jaar behandelt.

Tijd en aandacht voor gedupeerden
Vrieling schrijft desgevraagd de groei van
Vergnes Expertise toe aan een combinatie van
zaken. “Onze kernwaarden zijn kwaliteit- we
werken alleen met experts op HBO-niveau
- , een snelle afhandeling en vooral tijd en
aandacht voor gedupeerden. De behoefte bij
particulieren, bedrijven en instellingen aan
advies en begeleiding bij de afwikkeling van
een schade is nu eenmaal groot, zeker door de

“Het voldoen
aan protocollen
is belangrijker
geworden dan
de expertise/
schaderegeling zelf”
bezuinigingen op mankracht en onderhoud.
Als iemand met een vraag of een probleem
zit, gaan we er vaak even langs en praten we
bij een kopje koffie een en ander door. Ook
zitten we soms wat langer bij een gedupeerde
dan economisch gezien wenselijk is. Om
hem of haar na een schade wat meer gerust te
stellen en verder op weg te helpen. Volgens de
managementboekjes wordt dat niet verstandig
gevonden en ben je op papier niet goed bezig
als ondernemer. Wij varen echter wel bij deze
aanpak en hebben werk genoeg.”
Zijn medevennoot vult aan: “Door ons
regionale werkgebied – drie Noordelijke
provincies en de Kop van Overijssel – zijn
onze reistijden beperkt en kunnen we binnen
een half uur bijna overal ter plekke zijn.
Daardoor kunnen we in combinatie met
onze lage overhead een scherp uurtarief
hanteren van 98 euro all in. Daar kunnen
wij hier mee uitkomen”, aldus Vergnes,
volgens wie steeds meer opdrachtgevers
de voordelen en meerwaarde inzien die
het Leekster expertisebureau levert. “Onze
opdrachtgevers waarderen ons vooral om de
snelheid en de hoge kwaliteit waarmee wij
onze expertise- opdrachten uitvoeren. Mede
hierdoor is het aantal opdrachten in korte
tijd explosief gegroeid. Ook onze reclame- en
marketinginspanningen op het internet en
die op de website en nieuwsbrief van Schade
Magazine hebben aan die groei bijgedragen.”
Een statement dat er bij het (hoofd)redacteur
natuurlijk ingaat als (Groningse) koek. Zo ook
dat de hierin geplaatste personeelsadvertenties
een meer dan uitstekende respons hebben
gekregen, zowel in kwantitatieve als
kwalitatieve zin.

Er gaat niets boven Groningen
Om de regio te promoten wordt al jaren
de slogan ‘ Er gaat niets boven Groningen’
toegepast. Een slogan die volgens de beide
vennoten ook voor hun werkzaamheden
opgeld doet. “Wij geloven heilig in de kracht
van de regionale expert. Die spreekt de taal
– of het dialect, zo u wilt – en kent de lokale
cultuur. Een ‘ Grunninger’ is, zeker in de
provincie, nuchter en houdt van no nonsense
en eerlijkheid. Van arrogantie, poespas,
opsmuk en blaaskakerig en betweterig gedrag
moet hij niets hebben. Wie echter eenmaal
het vertrouwen van een Groninger heeft
gewonnen, heeft een klant voor het leven”,
benadrukken Vergnes en Vrieling.
Zoals in de intro van dit artikel aangegeven,
zijn zij van mening dat het bovenstaande niet
alleen voor het Noorden van het land geldt,
maar voor elke regio. De beide vennoten
zien de expertisemarkt verschuiven in
een richting die al eerder zichtbaar werd
in de reconditioneringsmarkt. Zo heeft
Achmea vorig jaar een tender uitgeschreven
voor specialistisch reinigings- en
schadeherstelwerk, waarbij voor een zestal
regio’s/postcodegebieden per 1 april jl. een
keuze is gemaakt voor één aanbieder. “Wij zijn
ervan overtuigd dat deze aanpak navolging
krijgt bij de inkoop van expertisediensten.
Omdat regionale experts niet alleen goedkoper
kunnen werken, maar vooral ook dichter
bij hun klanten staan en de cultuur van de
streek en mentaliteit van de mensen kennen.
Daardoor kunnen zij hun dienstverlening
nauwgezet afstemmen op de lokale wensen en
behoeften en zo hun steentje kunnen bijdragen
aan de door verzekeraars zo belangrijk geachte
(hogere) klanttevredenheid”, aldus de directie
van Vergnes Expertise, die in het verlengde
hiervan aangeeft momenteel de mogelijkheden
aan het onderzoeken is om op termijn ook
herstel in natura aan gedupeerden te gaan
aanbieden, rechtstreeks of via verzekeraars,
volmachtbedrijven, intermediairs en/of
woningbouwcorporaties. “ Maar dan wel in
combinatie met een expert die toeziet op de
kwaliteit van het uitgevoerde werk.”
www.schademagazine.nl

Simon Vrieling: “Wat beter kan, is de tijd en aandacht die
experts gegund wordt om een schade te regelen.”

Visitekaartje
Vergnes en Vrieling hebben een uitgesproken
visie op de markt en een duidelijke mening
over de wenselijke service bij schade. Wat
zouden jullie ‘ dé markt’ mee willen geven?
Vrieling antwoordt: “ Vooropgesteld, in het
algemeen worden schades redelijk tot goed
afgewikkeld, al valt het op dat de manier
waarop tegen ‘ schades in het grijze gebied’
wordt aangekeken soms per maatschappij en
zelfs per schadecorrespondent kan verschillen.
Wat wel beter kan, is de tijd en aandacht
die experts gegund wordt om een schade te
regelen. In onze optiek is een expert er in de
eerste plaats om bij een schade de gedupeerde
te helpen, zijn verhaal aan te horen, te wijzen
op zijn rechten (tuinaanleg, huurderving)
en hem of haar waar nodig verder op weg te
helpen. De behoefte aan advies en begeleiding
is dan ook groot.”
Vergnes vult aan: “In dat licht gezien is
het jammer dat experts door de gemaakte
prijsafspraken zo nu en dan nauwelijks de
tijd hebben om op de deurbel te drukken.
Dat is jammer, omdat een gebrek aan
service elke branche kan opbreken. In mijn
ogen zou schaderegeling hét visitekaartje
moeten zijn van elke schadeverzekeraar.
Verzekeraars dragen naar buiten toe uit dat zij
klanttevredenheid hoog in hun vaandel hebben
staan. De goeden uitgezonderd wordt dat in
de praktijk helaas vaak met de mond beleden
en lang niet altijd in daad tot uitdrukking
gebracht.” <
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Clare | Claims en Regres, de
claimsmanagementtak van Cunningham
Lindsey, opereert sinds 1 mei onder de naam
‘inTrust’. De naamswijziging vloeit voort uit een
besluit van het Amerikaanse moederbedrijf om
haar zogeheten Third Party Administration
(TPA) services (o.a. claimsmanagement),
die tot dusver in verschillende landen
onder andere namen werden gevoerd,
in het vervolg wereldwijd te gaan
bundelen onder één en dezelfde
merknaam. Reden voor een gesprek
met Johannes Marinus, general
manager van inTrust, en Jeroen
Fröhlich, algemeen directeur
bij Cunningham Lindsey
Nederland en binnen het
CL-concern tevens hoofd
van Continental Europa,
over de ontwikkeling van
claimsmanagement in
Nederland. “Het is en
blijft een groeimarkt.”

Johannes Marinus (links)
en Jeroen Fröhlich: “De
activiteiten van klanten
houden nu eenmaal niet
op bij de landsgrenzen.
Die kunnen we door de
nieuwe aanpak in het
vervolg beter servicen
bij de behandeling
van schadeclaims.”
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❰ Claimsmanagement ❱

Clare | Claims en Regres
verder onder de naam ‘inTrust’

Claimsmanagement
blijft een groeimarkt

Volgens Fröhlich kan de wereldwijde
invoering van de nieuwe naam aangemerkt
worden als een volgende stap in de verdere
ontwikkeling van de TPA-activiteiten binnen
Cunningham Lindsey. “De totstandkoming
van een wereldwijd merk met een focus op
claimsmanagement en aanverwante services
past binnen onze strategie om wereldwijd op
alle fronten te blijven investeren in het bieden
van de best mogelijke oplossingen, ook op
het gebied van claimsmanagement. Behalve
in een uniforme naam en eensluidende
aanpak – van Alaska tot Azië – wordt de
meerwaarde voor opdrachtgevers verder
versterkt door een intensievere uitwisseling
van kennis en ervaringen en door middel van
een samenvoeging van diverse best practices.
Het sterke internationale verband garandeert
daarnaast nog meer consistentie in de
uitvoering van multinationale programma’s en
verbreding van technologische mogelijkheden.
Immers, de activiteiten van klanten houden
nu eenmaal niet op bij de landsgrenzen. Die
kunnen we door de nieuwe aanpak in het
vervolg beter servicen bij de behandeling van
schadeclaims.”

Ontwikkeling Nederlands bedrijf
Volgens Marinus gaan de hierboven
genoemde internationale focus en coördinatie
echter hand in hand met lokale kennis en
oplossingen. “We kennen binnen inTrust
nu negen internationale kenniscentra – op
elk continent minimaal één – waarvan het
Nederlandse bedrijf er één is en van waaruit de

claimsmanagementactiviteiten in Continentaal
Europa worden ondersteund.”
Cunningham Lindsey is in 2001 gestart
met claimsmanagement en heeft die in
2009 ondergebracht onder de naam Clare |
Claims en Regres. Vanaf 2007 is ook Marinus
aan het bedrijf verbonden, aanvankelijk
als sales manager en sinds medio 2012 als
general manager. Bij inTrust zijn momenteel
ca. 44 fte’s werkzaam en het bedrijf biedt
haar werkzaamheden op het gebied van
claimsmanagement en regres aan zowel
verzekeraars, makelaars, volmacht bedrijven als
(corporate) bedrijven aan, waaronder enkele
grote internationale bedrijven, supermarkten
en andere bedrijven in de retailsector.
Recentelijk heeft het TPA-bureau de opdracht
gekregen om voor ANV Syndicates Ltd. –
Underwriter op de Lloyd’s verzekeringsmarkt
- de run off te verzorgen voor de PPI-claims
(betalingsbeschermingsverzekeringen)
van verzekeraar Jubilee Europe B.V., dat
haar activiteiten staakt. inTrust wordt
verantwoordelijk voor zowel de verdere
afwikkeling van schadeclaims als de
polisadministratie en de premie-incasso.
“Onze specialismen blijven daarnaast liggen
op het gebied van de behandeling van kabelen infraclaims, automotive, letsel en regres”,
benadrukt Marinus. “Verder blijven we
uiteraard een calamiteitenbureau in de breedste
zin van het woord en ondersteunen we die
bewezen propositie op zeer korte termijn met
de introductie van een volwaardig callcenter”.
www.schademagazine.nl

Explosieve groei
Volgens hem is de omzet uit de claims
managementactiviteiten in de afgelopen vier
jaar sterk gegroeid: van twee naar vijf miljoen
euro. “We behandelen inmiddels zo’n 40.000
schadeclaims per jaar, waarmee wij tot de
grootste vier claimsmanagementbureaus
van het land behoren. Wereldwijd zijn
we op dit gebied zelfs marktleider”, aldus
Marinus, volgens wie inTrust uit eigen land
het grootste deel van de omzet niet uit de
verzekeringsbranche haalt, maar uit het
corporate segment. “Deze bedrijven zijn eerder
en vaker geneigd werkzaamheden die niet
direct tot hun kernactiviteiten behoren, zoals
schadebehandeling, te outsourcen aan derden,
onder meer uit oogpunt van klanttevredenheid
en imago/reputatie. Om opmerkelijk genoeg
praktisch dezelfde redenen willen verzekeraars
juist vaker de afwikkeling van schades in
eigen huis houden, al worden we ook vaak
ingeschakeld voor de opvang van pieken
in werkzaamheden, de zogeheten ‘flexibele
schil’ die vrijwel alle verzekeraars vandaag de
dag aanhouden. Onder andere voor letsel en
automotive voeren we daadwerkelijk flexibele
proposities en zijn daarin ook succesvol
gebleken.”
InTrust’s general manager schrijft die
explosieve groeiomzet enerzijds toe aan
een actievere marktbenadering, onder meer
gericht op nieuwe markten, en anderzijds
aan de maatwerkaanpak. “We bieden geen
standaardoplossing, maar inventariseren
13

Johannes Marinus: “We behandelen inmiddels zo’n
40.000 schadeclaims per jaar, waarmee wij tot de grootste
vier claimsmanagementbureaus van het land behoren.
Wereldwijd zijn we op dit gebied zelfs marktleider.”

de specifieke wensen en behoeften bij
onze opdrachtgevers en zoeken daar een
passende oplossing bij. Daarin zijn we naar
onze mening uniek en mede daardoor is de
klantwaardering hoog”, zegt Marinus, die
claimshandling een vak apart noemt waarvoor
andere eigenschappen zijn vereist dan voor
bijvoorbeeld schade-expertise. “Dat is dan
ook de reden dat claimsmanagement bij ons
een apart bedrijfsonderdeel is en bij inTrust
geen schade-experts werkzaam zijn. Voor
schadebehandelaars is verzekeringskennis
en oog hebben voor snelle werkprocessen
essentieel; schade-experts zijn meer gefocust
op de vaststelling van schade-oorzaak en –
omvang.“

Klanttevredenheid en
schadelastbeheersing
Fröhlich noemt ter illustratie een voorbeeld
van de specifieke inTrust-aanpak. “Een
supermarktketen met tal van vestigingen
in meerdere landen hebben wij na een
oriënterend gesprek over de ontvangen
schadeclaims voorgesteld de behandeling
daarvan niet meer lokaal te laten plaatsvinden
maar te centraliseren bij één aanspreekpunt.
Het gevolg was wel dat er mede door een betere
communicatie hierover weliswaar iets meer
schadeclaims werden ingediend, maar ook dat
de uniforme centrale afhandeling leidde tot een
14

hogere klanttevredenheid. Niet in de laatste
plaats vanwege de snellere doorlooptijden
maar ook omdat de schade volgens veel
claimanten niet door een medewerker van het
betreffende bedrijf werd gedaan, maar door
een onafhankelijke partij. ”
Een ander positief effect van deze aanpak
was volgens de CL-topman een beter inzicht
in de schadeoorzaken. “Met de verzamelde
informatie kan vervolgens gericht preventie
worden ingezet en bovendien hebben we
door die gecentraliseerde aanpak voor de
keten meer schades kunnen verhalen op
derden. Regres is sowieso één van onze sterke
punten. Gemiddeld verhalen we voor onze
opdrachtgevers 90% van de schadeclaims op
derden, ook bij letselschades; bij kabel- en
infraschades is dat zelfs 93%. Mede daardoor
realiseren wij voor onze opdrachtgevers een
lagere schadelast en een betere cashflow.”

Ontwikkeling
Volgens Marinus en Fröhlich neemt in de
markt de belangstelling voor het outsourcen
voor schaderegelingswerkzaamheden nog
steeds toe, al is de ontwikkeling by far niet
te vergelijken met die in Angelsaksische
landen als de VS en Groot-Brittannië waar
claimsmanagement al vele jaren veel meer
gemeengoed is dan hier. Hoe is dat te verklaren.
“Ook hierbij geldt dat de verzekeraars in
Nederland de schaderegeling veel meer als hun
corebusiness beschouwen dan hun Amerikaanse
en Britse collega’s en daarom de schaderegeling
liever in eigen huis doen”, verklaart de CLdirecteur, volgens wie bedrijven niet alleen
www.schademagazine.nl

Jeroen Fröhlich : “Bedrijven zijn niet alleen vaker bereid
het schadewerk uit te besteden aan specialisten, maar zijn
gemiddeld ook meer tevreden over de uitvoering van deze
werkzaamheden dan verzekeraars. Ik heb daar niet echt een
verklaring voor.”

meer bereid zijn het schadewerk uit te besteden
aan specialisten maar gemiddeld ook meer
tevreden zijn over de uitvoering van deze
werkzaamheden dan verzekeraars. “Ik heb daar
niet echt een verklaring voor.”
Voor de komende jaren zegt Marinus een
verdere groei te verwachten, vooral in het
internationale, grensoverschrijdende en
corporate segment. “Momenteel is inTrust
met een omzet van vijf miljoen euro goed
voor een ruime 15% van de totale omzet
van Cunningham Lindsey in Nederland. Ik
verwacht bij een verdergaande groei van de
concernomzet dat het aandeel van ‘TPA’ de
komende jaren verder zal toenemen tot 30 en
wellicht zelfs 40%. We zullen daartoe wel de
markt nog meer moeten zien te overtuigen
van de voordelen, zowel uit oogpunt van
klanttevredenheid en imago als financieel: in de
vorm van een enerzijds schadelastbeheersing
en anderzijds het verhalen van schadeclaims
op derden, waarop nog veel winst is te boeken.”
Daarnaast voorziet Fröhlich expansiekansen
in de komst van nieuwe verzekeraars met
businessmodellen die van de traditionele
aanpak afwijken en die eerder ertoe zullen
overgaan het schaderegelingswerk te
outsourcen. Wat dat betreft is inTrust een
logische volgende stap.” <

SCHADEBEdrijvigheden
▼
Samenwerking met Charles Taylor
Adjusting opent weg Lengkeek
voor internationaal expertisewerk
Lengkeek Laarman & De Hosson breidt
haar werkterrein uit naar het buitenland.
Het 150 medewerkers tellende expertiseen taxatiebedrijf gaat haar diensten op het
gebied van zakelijke expertise en taxaties in
het vervolg ook internationaal aanbieden
aan verzekeraars, makelaars, multinationals
en andere grote internationaal opererende
ondernemingen. Een en ander wordt mogelijk
door een samenwerking met Charles Taylor
Adjusting (CTA), een internationaal opererend
expertiseconcern dat op een breed terrein
actief is met ongeveer 1.200 medewerkers
verdeeld over 60 kantoren in 27 landen
in vrijwel alle werelddelen en recentelijk
Lengkeek heeft aangesteld als exclusief
businesspartner (associate) voor Nederland.
Lengkeek-directeur Hans de Hoog noemt
de aansluiting bij de wereldwijde CTAorganisatie een belangrijke stap in de
groei en ontwikkeling van zijn bedrijf. “De
samenwerking biedt ons een bredere toegang
tot de internationale verzekeringsmarkten
en tot de specifieke know how en expertise
van CTA’s wereldwijde kantorennetwerk
voor de afhandeling van grote, complexe
schadeclaims. Hierdoor kunnen wij in het
vervolg Nederlandse verzekeraars en makelaars
ook elders in de wereld van dienst zijn en
kunnen wij voor internationaal opererende
ondernemingen in binnen- en buitenland
expertise- en taxatiewerkzaamheden
verzorgen. Daarmee komen wij tegemoet aan
een breed gedragen behoefte van zowel de
verzekerings- als de corporate markt aan een
goed alternatief voor het bestaande aanbod aan
businesspartners op deze terreinen.”
Het nieuwe Nederlandse kantoor van
Charles Taylor Adjusting wordt gevestigd in
het hoofdkantoor van Lengkeek Laarman
& De Hosson aan de Admiraliteitskade in
Rotterdam. Vooralsnog zal deze CTA Desk
bemand worden door een zevental ervaren
schade-experts van Lengkeek onder leiding van
Raymond Bothof.

▼
Marsh Nederland gaat alle
schadeclaims weer in eigen huis
afhandelen
Sinds 1 april jl. handelt Marsh Nederland weer
alle schadeclaims af in eigen huis. De afgelopen

vijf jaar werden de minder complexe,
procesmatige schades, waarbij het accent
ligt op een snelle afwikkeling, grotendeels
behandeld door Clare | Claims en Regres.
Hoewel Marsh bij monde van directeur Schade
Gottfried Bos benadrukt dat men zeker niet
ontevreden was over de samenwerking, is er,
na het aflopen van het vijfjarig contract, nu
bewust gekozen ook dit deel van de schades
in het vervolg weer volledig zelf te gaan
afhandelen.
Volgens hem was schadebehandeling voor de
makelaar altijd al belangrijk en werd het als
één van de kernactiviteiten bestempeld. “Dat
komt onder meer tot uiting in het feit dat wij
de grotere en meer complexe schades altijd al
in eigen huis door een 20-tal gespecialiseerde
schadeprofessionals laten behandelen. Voor
de meer procesmatige schades waren wij als
organisatie vijf jaar geleden naar onze mening
nog wat minder goed geëquipeerd en hebben
wij toen uit kwaliteits- en serviceoogpunt
naar onze klanten toe ervoor gekozen om
dit deel van onze schadedossiers uit te laten
voeren door een hiertoe gespecialiseerd
claimsmanagementbureau. Wij zijn ervan
overtuigd dat wij er nu wel klaar zijn om alle
schades weer in eigen huis, goed en snel voor
onze klanten af te kunnen handelen.”
Met het oog hierop heeft Marsh Nederland
de afgelopen periode fors geïnvesteerd in
het schade-apparaat, zowel in kwalitatieve
als kwantitatieve zin. Bos: “Zo hebben we
speciaal hiervoor Marsh Schade Service
(MSS) opgericht, een inmiddeels tien fte’s
tellende afdeling binnen Marsh Nederland
die zich richt op het afhandelen van minder
reeds genoemde procesmatige schades.” Voor
de leiding van MSS is per 1 maart jl. Susan
van Bergen aangesteld als claims operations
manager.

▼
Jeroen Jochems bundelt zijn vijf
restauratiebedrijven onder één
naam: VANWAARDE
VANWAARDE. Onder die naam worden
de activiteiten van Documentenwacht,
Museumwacht, Restauratie Atelier Sterken,
Restauratie Atelier Helmond en Restauratie
Atelier De Tiendschuur voortgezet. Dat
gebeurt met 35 medewerkers vanuit drie
vestigingen: Beekbergen, Helmond en
Schaarsbergen (bij Arnhem). “Door de
bundeling zijn wij in één klap de grootste
dienstverlener op dit terrein geworden”, stelt
eigenaar Jeroen Jochems.
www.schademagazine.nl

Over de voortzetting van de verschillende
restauratie-activiteiten onder één naam,
zegt hij: “In de loop der jaren was mede
door de overname van enkele bedrijven een
onoverzichtelijke situatie ontstaan. We voerden
onze gevarieerde werkzaamheden op het
gebied van restaureren onder verschillende
bedrijfsnamen met allemaal hun eigen website,
hoewel de aangeboden diensten elkaar
soms overlapten. Dat we in het vervolg alle
activiteiten onder de naam van VANWAARDE
gaan voeren, komt de duidelijkheid voor onze
klanten ten goede.” Vanwege de sterk gegroeide
naamsbekendheid van Documentenwacht
(drogen, reconditioneren en restaureren van
papier, documenten, boeken en archieven)
en Museumwacht (reconditioneren en
restaureren van schilderijen, kunst en
antiek) zullen die namen voorlopig in de
uitingen naar buiten toe gebruikt blijven
worden: VANWAARDE Documentenwacht,
VANWAARDE Museumwacht, terwijl de
overige werkzaamheden onder de naam
VANWAARDE Restauratie worden gevoerd.

▼
Platform Reconditionering nieuw
leven ingeblazen
OSB blaast het Platform Calamiteiten nieuw
leven in met de start van het Platform
Reconditionering. Dit platform is voor
bedrijven die aan herstel bij brand-, storm- en
waterschade doen. Het bestuur van het nieuwe
platform bestaat uit Leo Mulder (Belfor), Rob
Meershoek (Dolmans Calamiteiten Diensten),
Marlies van der Meulen (Polygon) en Gerard
van Engelenburg (RGN). Namens OSB
wordt Ilse Mariën (coördinator Platforms &
Specialismen) het aanspreekpunt.
Aanleiding voor de doorstart van het Platform
Reconditionering is de wens van de bedrijven
om de branche gezond te maken. De bedrijven
willen gezamenlijk optrekken en naar buiten
treden. Eén van de speerpunten is public affairs.
NIVRE en Verbond van Verzekeraars staan met
stip op deze lijst. Ook gaat het platform aan de
slag met onder andere de CAO, opleidingen,
de Code Verantwoordelijk Marktgedrag,
Stichting Salvage, het facturatieproces en de
leveringsvoorwaarden.
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▼

▼

Stichting Salvage breidt korps uit
met negen coördinatoren

DEKRA Experts gaat klanten ook
ondersteunen op pensioengebied

De Stichting Salvage heeft recentelijk het korps
aan Salvagecoördinatoren uitgebreid met
negen man. Tevens is de samenwerking met
SOS International voor vier jaar verlengd.
Op 15 april jl. werd de driedaagse opleiding
tot salvagecoördinator van de Stichting met
succes afgerond door negen personen. Dat zijn
resp. Hans Achten (DEKRA Experts), Ronald
van den Broek, Ralph Dauvillier, Dennis
Schrik, Stefan Slotboom, Thomas Takkenberg,
Tristanig Verheul (allen van Cunningham
Lindsey), Gert Jan Oosterman (Brava
Expertise) en Erwin van Rijn (EMN). Het
totale korps bestaat daarmee uit een landelijk
netwerk van 137 Salvagecoördinatoren.
Vorige week heeft de Stichting Salvage het
samenwerkingscontract met alarmcentrale
SOS International verlengd voor een periode
van vier jaar. Sinds 2010 werken beide partijen
samen in de exploitatie van de Salvage
Alarmcentrale. Na een grondige evaluatie
over de afgelopen jaren zetten beide partijen
‘met het volste vertrouwen’ de prettige
samenwerking voort.

▼
Pragmatisch handboek voor
letselslachtoffers
Op 1 april jl. verscheen ‘(Ver)slagen. Leven
met letsel’, een pragmatisch handboek dat
letselslachtoffers helpt om hun weg te vinden in
de wereld van letselschade. Auteur is Monetta
Wuring, werkzaam als herstelcoach bij EMN
Mens . Haar boek is in eerste instantie bedoeld
voor mensen die te kampen hebben met
(zwaar) letsel, maar is volgens EMN Mens
tegelijkertijd ook zeer verhelderend voor
professionals binnen de letselschadebranche
die daadwerkelijk vorm en inhoud willen
geven aan het credo ‘slachtoffer centraal’ in
combinatie met herstel(management). Het
handboek is eind april verkrijgbaar via
BOL.com.

DEKRA Experts heeft zijn werkterrein verder
verbreed met pensioenen. Sinds begin dit jaar
biedt het onder de vlag DEKRA Pensioen
Expertise ook onafhankelijke expertise op
pensioengebied aan. De nieuwe afdeling
Pensioen Expertise ondersteunt bestaande
en nieuwe klanten van DEKRA in alle
voorkomende pensioenkwesties die zich in de
relatie tussen werkgever, pensioenuitvoerder
en werknemer voordoen. De afdeling wordt
gerund door mr. Ton Roebroek, senior
Pensioenjurist bij DEKRA Experts, die bijna
20 jaar werkzaam is als fiscaal jurist, als
pensioen jurist en laatstelijk als zelfstandig
pensioenconsultant
Roebroek stelt nadrukkelijk dat DEKRA
Experts ook op pensioengebied puur als
consultant zal gaan optreden van
tussenpersonen, verzekeraars, advocaten,
bedrijven en instellingen en dus niet
als pensioenadviseur of verkoper van
pensioenverzekeringen zal gaan fungeren.
“De komst van de nieuwe afdeling Pensioen
Expertise past in de strategie van DEKRA
Experts, waarin een verdere verbreding en
verdieping van de dienstverlening aan klanten
centraal staat.”

▼
Innovatieve oplossing Dolmans
voor permanente of tijdelijke
geurproblemen
Dolmans Calamiteiten Diensten heeft in
nauwe samenwerking met een gerenommeerd
geurmarketingbedrijf voor de zakelijke markt
een oplossing ontwikkeld voor hardnekkige
geurproblemen rondom brand-, water- en
rioolschades. “Na een gedegen periode van
uitvoerig onderzoek en testen is er een
structurele oplossing ontwikkeld voor situaties
waarbij de rooklucht permanent bestreden
moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de gevallen waarin kantoorpanden, scholen,
winkels of fabrieken nog gedeeltelijk worden
gebruikt na een brand”, stelt Dolmans.
Met behulp van GSM bestuurde technologie
kan op afstand de geur sterker of zwakker
worden gemaakt, afhankelijk van de situatie,
de voortgang van het herstel en de wensen van
gedupeerden. “Het beste resultaat kan worden
bereikt indien het apparaat rechtstreeks
op de luchtbehandelingsinstallatie wordt
aangesloten, maar ook in een stand alone
versie zijn de resultaten indrukwekkend. Het
systeem verspreidt geurmoleculen die de stank
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SCHADEBEdrijvigheden
enerzijds verdringen maar ook, afhankelijk
van de gebruikte middelen, de penetrante
stankmoleculen inkapselen”, aldus Dolmans.
Tot dusver is de nieuwe geuroplossing in een
tiental schadegevallen met succes ingezet.
Inmiddels heeft Dolmans voor een effectieve
bestrijding van elke vorm van geuroverlast
en / of stankproblematiek voor alle drie de
regio’s (Noord-Oost, West en Zuid ) een
aantal specialisten opgeleid op het gebied van
geurbestrijding. Het gaat om een manager en
drie medewerkers per regio.

▼
Vanderwal & Joosten breidt
productlijn property verder uit
Vanderwal & Joosten heeft zijn vorig jaar
oktober opgezette productlijn property verder
uitgebreid. Naast de vorig jaar aangetrokken
brandexpert Rob Vigelius is ing. Remko Poth
aangesteld als expert met als specialisatie
CAR, AVB en machinebreuk, terwijl er nog
steeds een vacature is voor een bouwkundig
expert. Behalve met (industriële) brandschades
breidt Vanderwal & Joosten zijn activiteiten
uit op het gebied van schaderegeling in de
markt van Renewable Energy. “Met de komst
van Poth en Rob Vigelius is samen met het
bestaande expertisekorps inmiddels veel
ervaring in huis om alle schades op het gebied
van Renewable Energy aan te kunnen”, licht
Vanderwal & Joosten toe. Samen met zijn
collega’s Rob Vigelius en Sydney Boogaard
heeft hij recent de cursus ‘Werken op hoogte’ Tower Climber Wind – succesvol afgerond. Met
deze cursus zijn de drie werktuigbouwkundig
schade-experts gecertificeerd om schades te
inspecteren in windturbines.

▼
Samenwerking Coyote en Allianz
voor optimale schade-afhandeling
Coyote, verstrekker van real time
verkeersinformatie, en verzekeraar Allianz
werken samen om de afhandeling van
autoschades te optimaliseren door gebruik
te maken van video-opnames. Door
deze samenwerking is het mogelijk voor
verzekerden van Allianz om na een ongeval
gebruik te kunnen maken van een Coyote S
video in de afhandeling van de schade.
De dashboardcamera Coyote S registreert
continu de laatste tien rijminuten en slaat
deze automatisch op bij een ongeval of op
verzoek van de bestuurder. De video is een
extra element voor Allianz bij de afhandeling
van een schadedossier. De video van de Coyote
S wordt pas doorgestuurd naar Allianz als de
verzekerde dit wenst en nodig acht.
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De terugkeer van de regionale inkoop

Eresdé, de verrassende
winnaar van de Achmea-tender
Dat het allround schoonmaakbedrijf Eresdé de tender won van Achmea voor
het reconditioneringswerk voor de Noordelijke provincies was voor velen
in de schaderegelingsbranche dé grote verrassing. Zo niet voor eigenaar
Henk Vlietstra. “We zijn al jaren goed bezig, hebben fors geïnvesteerd in
mankracht, materieel, vestigingen en kwaliteit van onze dienstverlening en we
kunnen onze diensten aanbieden tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
Bovendien werden we incidenteel al ingeschakeld door Achmea.”
Henk Vlietstra werkte jarenlang in het
familiebedrijf voordat hij in 2007 voor zichzelf
begon met Eresdé, wat staat voor Regio
Schoonmaak Dienstverlening. In de loop der
jaren is het schoonmaakbedrijf uitgegroeid
tot een vooraanstaande regionale speler
met inmiddels 320 medewerkers. Hiervan
houden zich er 65 zich fulltime bezig met
specialistische en calamiteitenreiniging, dat
goed is voor ongeveer de helft van de totale
omzet van 5,5 miljoen euro. De andere
helft van de omzet wordt gehaald uit het
reguliere schoonmaakwerk, waaronder
gevel- en kantooronderhoud, glasbewassing,
foodreiniging, recreatie schoonmaak en
industriële reiniging. Het bedrijf is VCA*- en
ISO 9001-2000 gecertificeerd en heeft de
erkenningen van de Stichting Salvage voor
eenvoudig en complex schadestopwerk.
Behalve voor de verzekeringsbranche werkt
het bedrijf rechtstreeks voor onder meer

gemeenten, woningbouwverenigingen,
deurwaarders (o.a. voor ontruimingen) en
(industriële) bedrijven. Het werkgebied is
vooral de kop van Noord-Holland, Friesland,
Groningen, Drenthe en een stuk van Overijssel,
terwijl Eresdé ook voor reconditioneringswerk
buiten de regio wordt ingeschakeld. Het
bedrijf telt vier vestigingen: Harlingen,
Leeuwarden, Assen en Groningen, terwijl het
schoonmaakbedrijf in Zwolle een steunpunt
heeft. Op 1 april jl. is een nieuwe 1.000
vierkante meter tellende vestiging geopend aan
de Kweldergras 16 in (9738 AJ) Groningen, die
onder leiding staat van projectleider Martin
van Duinen, afkomstig van Dolmans, terwijl
voor de kantoororganisatie de ervaren Nieneke
ten Hove is aangetrokken, die voorheen
werkzaam was bij schoonmaakbedrijf Tienstra.
“We denken binnenkort hier een man of tien
aan het werk te hebben, vooral op het gebied
van calamiteiten- en specialistische reiniging.

>>Vanwege de toenemende concurrentie
zouden landelijk werkende partijen
hun vestiging in het Noorden wel eens
kunnen sluiten<<
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Ook zonder de tender van Achmea was deze
vestiging er gekomen, al heeft deze de komst
ervan wel versneld.”

Kostenefficiënt en
klantgericht werken
Ondanks de zware concurrentie in
het noorden en de niet bepaald hoge
calamiteitenfrequentie, heeft Eresdé vorig
jaar andermaal een redelijke omzetgroei
weten te boeken: met een procent of tien.
Vlietstra schrijft die onder meer toe aan de
klantgerichte in – en opstelling van zijn bedrijf
– “we focussen ons op klantbehoud, zowel
wat verzekeraars, experts als gedupeerden
betreft”- , de allround dienstverlening – “met
alleen brand- en roetreiniging ben je teveel
afhankelijk van calamiteiten”- , een actieve
marktbenadering en aan de concurrerend prijs/
kwaliteitsverhouding.
“Door ons regionaal karakter en een lage
overhead kunnen we kostenefficiënt werken.
Onze tarieven liggen mede daardoor soms
35 tot 40% lager dan enkele landelijke spelers
offreren”, aldus de Eresdé-eigenaar, die
nadrukkelijk kwijt wil dat dat de tarieven van
zijn bedrijf hanteert beduidend hoger liggen
dan de dumpprijzen van 28 euro per uur die
in de markt rondzingen. “Daarvoor kun je ook
in het noorden absoluut niet werken en de
vele investeringen bekostigen in mankracht,
opleidingen, materieel en vestigingen, die
de hedendaagse markt nu eenmaal van
reconditioneringsbedrijven vraagt. Waar
die geluiden vandaan komen? Ik denk van
teleurgestelde concurrenten die de tender zijn
misgelopen.”

Opstelling opdrachtgever
In de markt wordt geregeld geklaagd over
de (te) grote focus die verzekeraars en
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andere opdrachtgevers geregeld leggen
op het kostenaspect. Wat is uw standpunt
hieromtrent? Vlietstra antwoordt diplomatiek.
“De gunfactor in onze markt is verleden tijd.
Opdrachtgevers stellen zich kritisch op en
kijken via audits overal naar: kwaliteit, snelheid
van werken/doorlooptijden, klanttevredenheid
en ook naar de prijs. Dat is goed voor de
branche, want het houdt een ieder alert en
komt uiteindelijk de dienstverlening naar onze
gezamenlijke klant ten goede.”
De Eresdé-eigenaar zegt daarnaast in de winst
van de Achmea-tender een bevestiging te zien
voor wat hij bij de start van zijn bedrijf, nu
alweer zo’n acht jaar geleden, al had voorspeld.
“Ik heb altijd geroepen dat de markt zal
terugkomen op zijn besluit tot landelijke
inkoop van reconditioneringsdiensten en
dat opdrachtgevers zullen terugkeren naar
een regionale inkoop. Daarbij vormen
kostenbeheersing en klanttevredenheid - we
spreken de taal en kennen de cultuur van de
streek - de belangrijkste drijfveren. Ik ben er
dan ook van overtuigd dat het voorbeeld van
Achmea navolging zal krijgen.”

Op de kaart
Wie Vlietstra hoort praten, zal niet verbaasd
zijn dat hij de toekomst van zijn bedrijf zonnig
tegemoet ziet. Hij wijst daarbij zowel op de
gestage groei in de afgelopen acht jaar als de
recente winst van de Achmea-tender. ”Wat
voor VIDI geldt op expertisegebied, geldt voor
ons op reconditioneringsgebied. Door de voor
velen verrassende winst van een tender, staan
we plotsklaps op de kaart. Ik ga er dan ook van
uit dat we in de nabije toekomst ook bij andere
opdrachtgevers mogen meedingen naar via

Henk Vlietstra: “Ik heb altijd geroepen dat de markt zal terugkomen op zijn besluit tot landelijke inkoop van
reconditioneringsdiensten en dat opdrachtgevers zullen terugkeren naar een regionale inkoop. Daarbij vormen
kostenbeheersing en klanttevredenheid de belangrijkste drijfveren.”

tenders uitgeschreven reconditioneringswerk.
Bovendien zou het vanwege de toenemende
concurrentie wel eens kunnen gebeuren dat
landelijk werkende partijen hun vestiging in
het Noorden zullen sluiten, zeker gezien de

>>De gunfactor in onze markt is verleden
tijd. Opdrachtgevers stellen zich kritisch op
en kijken via audits overal naar. Dat is goed
voor de branche en houdt iedereen alert<<
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door mij reeds aangehaalde verwachte trend
naar meer regionale inkoop.”
Waar staat Eresdé over drie jaar?, zo luidde
de slotvraag. Vlietstra daarover: “Ik denk dat
we op alle fronten verder gegroeid zullen
zijn en dat we in 2017 qua omzet op 6,5
à 7 miljoen euro zullen uitkomen en ons
personeelsbestand met een man of 50 zal zijn
toegenomen. Verder zullen we, naast de reeds
vier bestaande vestigingen, ook van steunpunt
Zwolle een volwaardige vestiging hebben
gemaakt. Dat laatste zal op z’n vroegst in 2016
plaatsvinden.” <
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Benadering van
letselschade:

concreet, abstract of anders?
Heeft iemand letselschade geleden, dan heeft hij recht op vergoeding daarvan
door de aansprakelijke partij. Vergoeding van de concrete schade is daarbij
het uitgangspunt. Echter, de vaststelling daarvan is soms een ingewikkeld,
langdurig en belastend proces. Kan het vaststellen van de schade worden
vereenvoudigd door die schade abstracter te benaderen? Deze vraag was aan
de orde tijdens de vijftiende PIV Jaarconferentie, op vrijdag 27 maart 2015 in
Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn.
De probleemstelling die tijdens de
Jaarconferentie van het Personenschade
Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de
orde werd gesteld, behelst een kwestie die de
partijen in de letselschaderegeling al langere
tijd bezighoudt. Er waren dan ook maar liefst
meer dan 600 schadebehandelaars, juristen
bij verzekeraars, advocaten, mediators,
medisch adviseurs, verzekeringsartsen,
arbeidsdeskundigen en vertegenwoordigers
van uiteenlopende instellingen voor naar
Apeldoorn gekomen. En dat is begrijpelijk,
want de opgeworpen vraagstelling is een
spannende. Die raakt immers het uitgangspunt
dat de schade van een slachtoffer volledig moet
worden vergoed.
“Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen,” zei mr. Theo Kremer, directeur van
de Stichting PIV, in zijn welkomstwoord,
“ik denk dat wij van dat begrip ‘volledige
schadevergoeding’ af moeten. Dat begrip
impliceert immers dat we een schade altijd tot
achter de komma kunnen uitrekenen en dat
kunnen we helemaal niet. Het gaat dan om het
verschil tussen een - hypothetische - toekomst
zonder ongeval en een toekomst met ongeval
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en naarmate het slachtoffer jonger is, is dat
verschil steeds moeilijker te berekenen. Ik
denk dat we het slachtoffer veel meer recht
doen als we voortaan gaan spreken over een
zo volledig mogelijke schadevergoeding. En
die kunnen we dan concreet benaderen, maar
ook abstract, en misschien moeten we een
gulden middenweg kiezen. Zeker bij ernstige
schades zullen we toch altijd maatwerk moeten
leveren.”

Normering
Met een abstracte benadering van letselschade
en de vergoeding daarvan wordt doorgaans
normering bedoeld. Normering van diverse
schadeposten heeft al tot een vereenvoudiging,
versnelling en minder discussie in de
letselschaderegeling geleid. De Letselschade
Raad kent normeringen voor bijvoorbeeld
de vergoedingen van ziekenhuis- en
revalidatiedaggeld, een beperkt vermogen tot
zelfwerkzaamheid, opgelopen studievertraging,
huishoudelijke hulp en overlijdensschade.
Tegenstanders van normering gaan er
nogal eens van uit dat een schade, door
de vergoeding daarvan te normeren, niet
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volledig wordt vergoed, “maar ik weet niet
of dat altijd het geval is”, zei prof. mr. Siewert
Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. “Soms zal
het zelfs meer zijn, soms minder.” Hij gaf aan
dat normering in de letselschadeadvocatuur
‘een vies woord’ is, “maar je kunt je afvragen
waarom. We leggen immers voortdurend
normen aan. Normeren is niet anders dan
zoeken naar handvatten en het formuleren van
handvatten om problemen op te lossen. Op
belangrijke punten hebben we zo successen
geboekt en op andere, moeilijke punten nog
niet.”
Lindenbergh noemde het ‘een curieuze
paradox’ dat smartengeld in Nederland in
theorie het minst en in de praktijk het meest
genormeerd is. Hij zei: “Smartengeld is niet
wettelijk genormeerd, maar wordt naar
billijkheid vastgesteld, waarbij de Hoge Raad
heeft gezegd: doe maar wat, zoek het maar uit.
Toch zit er al decennia lang geen beweging in,
het zit muurvast. In Engeland is het precies
andersom. Daar heeft men smartengeld wel
genormeerd, er zijn althans aanwijzingen en
richtlijnen voor. Toch ligt het daar helemaal
niet vast, integendeel. Dergelijke aanwijzingen
bieden juist de mogelijkheid om er, als dat
nodig is, beweging in te brengen.”

Seksueel misbruik
Een actueel voorbeeld van normering betreft
de Compensatieregeling Seksueel Misbruik
in de rooms-katholieke Kerk in Nederland.
Deze regeling is op vijf categorieën van
misdragingen en financiële compensatie
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gebaseerd (in het kort: een compensatie
van maximaal 5.000 euro in het geval van
seksueel getinte handelingen of uitlatingen, een
compensatie van 7.500 euro in het geval van
betasting van intieme delen, een compensatie
van minimaal 10.000 en maximaal 20.000
euro in het geval van een langere periode van
betasting van intieme delen, een compensatie
van 25.000 euro in het geval van (enkele
keren) verkrachting en een compensatie van
maximaal 100.000 euro in uitzonderlijke
gevallen van seksueel misbruik).
Mr. Bart Holthuis, advocaat en partner
bij JPR Advocaten en voorzitter van de
Compensatiecommissie behandelde in zijn
presentatie een aantal goede en minder
goede ervaringen met deze normering in vijf
categorieën. Toch kwam hij tot de conclusie
dat de compensatieregeling in de praktijk goed
werkbaar is gebleken. “Er is betrekkelijk weinig
inhoudelijke kritiek op gekomen”, zo stelde hij.
“Iemand vond dat aanranding ten onrechte
ontbreekt in de regeling en eigenlijk gelijk moet
worden gesteld met verkrachting, maar dat
vonden wij niet. Verder hebben we er weinig
over gehoord. Ik heb bewondering voor het
kerkelijk gezag, dat op enkele uitzonderingen
na, die de regel bevestigen, heel royaal met
deze regeling omgaat. Ik heb ook ontzettend
veel bewondering voor de benadeelden, die
eerst anderhalf jaar bij de Klachtencommissie
hebben moeten soebatten en daarna hun
gevoelens met de Compensatiecommissie
hebben moeten delen, en bewondering voor
de vertegenwoordigers van de benadeelden,
die met grote aanhoudendheid hun belangen
zijn blijven behartigen. De vraag is natuurlijk
wel of inderdaad genoegdoening wordt
bereikt, hetgeen het doel van de Kerk was. Als
Compensatiecommissie hebben we ons er in
ieder geval op voorbereid dat we het wat dat
betreft nooit goed zullen kunnen doen.”

Overige aspecten
Tijdens de PIV Jaarconferentie werden nog
tal van andere aspecten en voorbeelden van
normeren aan de orde gesteld. Zo besprak prof.

mr. Albert Verheij, hoogleraar Privaatrecht
aan de Rijksuniversiteit Groningen, het
wetsvoorstel voor de vergoeding van zorg- en
affectieschade. Dit wetsvoorstel werd in mei
2014 aan diverse organisaties voorgelegd.
Vooral het onderdeel zorgschade heeft tot veel
kritische opmerkingen geleid. Het voorstel
beoogt een vergoeding van de inkomensschade
van naasten die zich voor de verzorging van
een slachtoffer inzetten en dus minder of geen
betaalde arbeid kunnen verrichten. Een heel
ander aspect betreft de toepassing van statistiek
in de letselschadepraktijk. Normeren is haast
niet mogelijk zonder statistiek te gebruiken,
maar het gevaar van discriminatie ligt dan al
snel op de loer.
Mr. Chris van Dijk, advocaat en partner bij
Kennedy Van der Laan, besprak daar een
schrijnend voorbeeld van. En mr. Jaap Sap,
rechter bij Rechtbank Midden-Nederland,
besprak richtlijnen in het algemeen en (de
normering van) overlijdensschade in het
bijzonder. “Een van de problemen”, aldus
Jaap Sap, “is de vraag of je aan dergelijke
richtlijnen gebonden bent. Die binding is er
niet in formele zin, maar er kan wel op worden
gereflecteerd. Bij de berekening van een schade
is zo’n richtlijn een hulpmiddel. Belangrijk
is dat een slachtoffer weet dat zijn zaak in
beginsel daarop kan worden afgedaan, maar als
hij meer schade heeft en hij kan dat concreet
maken, heeft hij gewoon recht op meer.” Ook in
de parallelsessies tijdens de PIV Jaarconferentie
kwam normering aan bod, maar daarnaast ook
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diverse andere actuele ontwikkelingen in de
letselschaderegeling.

PIV Giraffe 2015
Tot slot van de PIV Jaarconferentie werd
traditiegetrouw de PIV Giraffe uitgereikt, de
jaarlijkse blijk van waardering voor de persoon
of instelling die ‘zijn nek heeft uitgestoken’
en aldus een waardevolle ontwikkeling in de
letselschadebranche in gang heeft gezet. De
prijs ging dit jaar naar Jessica Laumen-de
Valk, rekenkundige, arbeidsdeskundige en
gerechtelijk deskundige bij Laumen Expertise
in Ede. De PIV Giraffe werd haar toegekend
vanwege haar inzet voor de ontwikkeling van
een nieuwe methodiek voor de berekening
van overlijdensschade, een normering met
andere woorden, hetgeen mooi aansloot bij de
thematiek van de Jaarconferentie. In 2009 nam
Jessica Laumen het initiatief tot de instelling
van een Denktank Overlijdensschade,
waarin belangenbehartigers van
nabestaanden, verzekeraars, wetenschappers,
vertegenwoordigers van de rechtelijke
macht en de werkgroep Normering van
De Letselschade Raad participeerden. De
Denktank Overlijdensschade leverde op
19 november 2014 een definitieve notitie
op, die samen met een rapportage van het
Nibud tot een nieuwe Richtlijn Rekenmodel
Overlijdensschade van De Letselschade
Raad leidde. Met de toekenning van de PIV
Giraffe 2015 aan Jessica Laumen werd de
inzet en het resultaat van de totale Denktank
Overlijdensschade beloond. <
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Hoe kun je in een veranderende
samenleving en verzekeringsmarkt
opdrachtgevers meerwaarde blijven leveren
en zo voor jezelf als expertisebureau een
toekomst behouden? Hoewel er ook op dit
vlak meerdere wegen naar Rome leiden, ziet
men bij Crawford & Company (Nederland)
B.V. voor zichzelf onder meer toekomst
in de aanpak van een aantal special lines,
naast een verdere expansie in traditionele
vakgebieden als property, liability & CAR
alsmede marine & transportation. “Vanuit
de gedachte ‘kennis is macht’ zijn we ons
met het oog daarop nog nadrukkelijker
gaan toeleggen op enkele specialistische
nichegebieden. Door middel van een
verdere investering in kennis en mankracht
hierin denken wij onze opdrachtgevers
nog beter van dienst te kunnen zijn”,
zeggen Rianne Baumann, Head of Liability
Europe, en Hector Hamaker, Manager
EngineeringProperty en Senior Loss Adjuster.

Crawford & Company
ziet toekomst in
special lines
De meest bekende special line is ongetwijfeld
‘Cyber’, dat vanwege de grote impact op
de dagelijkse business van bedrijven door
Crawford wordt bestempeld als ‘veel meer
dan louter een ICT-probleem’. “Niet voor niets
worden cyberrisico’s door managementleden
en risk- en insurancemanagers gekwalificeerd
als de op een na grootste bedreiging voor
de continuïteit van hun onderneming. Onze
specialisten voeren desgewenst due diligence
–onderzoeken uit om voor bedrijven de
22

impact van cyberrisico’s in kaart te brengen
en kunnen pre-loss praktische ondersteuning
bieden door middel van het opmaken van een
incident response plan. Ook post-loss bieden
onze specialisten diensten aan in de vorm
van - onder meer - crisismanagement”, vertelt
Baumann.

marktpartijen. Zo organiseert zij op 21 mei
a.s. een seminar met als onderwerp Big Data.
“Een veel gebruikte term, maar wie weet welke
toepassingen er reeds zijn van Big Data in de
verzekeringsmarkt? En interessanter, welke
toepassingen we mogen verwachten?, aldus
Baumann.

Volgens haar deelt Crawford ook op andere
terreinen haar in huis aanwezige specialistische
kennis graag met opdrachtgevers en andere

Andere special lines
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Crawford kent daarnaast een special line
‘Agriculture & Food’, waarbinnen het

❰ expertise ❱
organiseerde in maart een speciale bijeenkomst
voor een 25-tal relaties bij makelaars,
verzekeraars en eindklanten. Daarbij werd hen
een kijkje verschaft in de bijzondere wereld
van de kunst en de restauratie ervan. Op het
programma stond onder meer een presentatie
over en rondleiding door de ateliers van de
SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg)
en een rondgang met Elshout als gids over de
beroemde kunst- en antiekbeurs TEFAF in
Maastricht.

Hector Hamaker

een unieke serie portretten van de 17e eeuwse
Vlaamse Schilder Frans Pourbus (II) en een
sofa van Salvador Dali geïnspireerd door de
lippen van actrice/sexbom Mae West.
Vanwege de positieve reacties op het
programma heeft Crawford & Company
besloten om het evenement volgend jaar te
zullen herhalen, zij het dat elk jaar voor een
wisselende aanpak zal worden gekozen. <

SRAL-directeur drs. René Hoppenbrouwers
trapte het officiële programma af met
een presentatie over het zeer gevarieerde
werkzaamhedenpalet van de stichting.,
waaronder het conserveren en restaureren
van schilderijen, polychrome beelden,
beschilderde objecten, schilderingen in
historische interieurs, goudleer, beschilderde
wandbespanningen en moderne en
hedendaagse kunst. Van zijn verhaal spatte
de passie en liefde voor de kunst – en het
herstellen ervan – af en werd gelardeerd
met enkele aansprekende voorbeelden van
restauratie en conservatie die het atelier
in het verleden heeft verricht. Zoals bij
het Rijksmuseum en het Paleis op de Dam
in Amsterdam, Huis ten Bosch, Kasteel
Amerongen en de Dominicanenkerk en het
Stadhuis in Maastricht.

Rianne Baumann

expertisebureau onder meer haar kennis
heeft gebundeld op het gebied van
productaansprakelijkheid, recall, contaminatie,
maar ook bedrijfsonderbreking , letsel en
schade door technische oorzaken in de wereld
van Agriculture & Food. ‘Legal Services by
Broadspire’ is de discipline binnen Crawford
welke zich toelegt op de behandeling van
vraagstukken met een juridische grondslag.
CFAS (Crawford Forensic Accounting Services)
is speciaal opgericht voor zaken die een
specialistisch financiële onderzoek vereisen.
Verder kent het bureau inmiddels als niche
Crawford Engineering Services voor schades
en vraagstukken van technische aard en
‘Fine Art & Specialty’ voor schades (en in dat
verlengde expertise) alsmede restauratie-advies
en begeleiding op het brede terrein van kunst
en antiek.

Bijeenkomst Fine Art & Specialty
Dit vorig jaar mei geïntroduceerde label
Fine Art & Specialty onder leiding van
kunsthistorica en schade-expert Lieve Elshout

Daarnaast vertelde hij dat de SRAL zich
bezighoudt met adviezen op een breed
terrein, met het opleiden van restauratoren
in zowel Nederland als elders in de wereld en
met het verrichten van allerlei onderzoeken
naar onder meer de historie en echtheid
van kunstvoorwerpen. Aansluitend werd in
verschillende ateliers getoond hoe schilderijen
en andere historische objecten in de praktijk
worden gerestaureerd, waarbij het effect van de
inspanningen zichtbaar werden gemaakt door
voorwerpen vóór en na behandeling te tonen.
Met Lieve Elshout als gids werd vervolgens
een rondleiding gemaakt over de imposante
TEFAF, de beroemde jaarlijkse kunst- en
antiekbeurs in het MECC in Maastricht. Zij
liet haar aandacht gehoor kennismaken met
enkele ‘pareltjes’ van de beurs, waaronder het
schilderij ‘Lailla’ van Kees van Dongen, een
uit 980 daterend Duits evangelieboek, beiden
enkele miljoenen euro’s waard. Ook vertelde
zijn enkele wetenswaardige ins & outs over
een bijzondere collectie rijkelijk gedecoreerde
flesjes voor snuiftabak, een metershoog
kunstwerk van de kunstenaar Anselm Kiefer,
www.schademagazine.nl
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NOMOT viert 70-jarig bestaan
op 5 juni a.s. in Nieuwegein met
feestelijke relatiedag

NOMOT, specialist in het herstellen van inboedel- en opstalschades, bestaat
70 jaar. Een jubileum dat op vrijdagmiddag 5 juni a.s. (vanaf 13.30 uur)
wordt gevierd met een relatiedag in het hoofdkantoor in Nieuwegein.
Naast rondleidingen door pand en werkplaatsen, waarbij de diverse
herstelmogelijkheden zullen worden gedemonstreerd en toegelicht, zullen
twee gastsprekers hun opwachting maken: Henk van Calcar, associate partner
bij First Dutch, houdt een lezing met als onderwerp ‘Visie op de schademarkt
2020’ en Marc Dijk, trainer en coach op het gebied van sales management en
verkoop, verzorgt een presentatie met als titel ‘Out of the box selling’.

Bij een 70-jarig jubileum mag een stuk
historie natuurlijk niet ontbreken. Kort na
de oorlog in 1945 werd NOMOT opgericht
door Frans Gerritsen, de grootvader van
de huidige directeur Jeroen Gerritsen. De
hoofdactiviteit bestond toen voornamelijk uit
het reinigen en herstellen van textielgoederen
van particulieren, die bij de opslag gedurende
die oorlogsjaren vaak waren aangetast. In de
jaren daarop specialiseerde het bedrijf zich in
het reinigen, reconditioneren en restaureren
van Perzische en andere handgeknoopte
tapijten, meubels, vaste (houten en stoffen)
vloerbedekking, aanrechtbladen en kozijnen.
De interieurschadespecialisten hadden op
een gegeven moment zoveel kennis van de
reparatiemogelijkheden in huis dat ze snel kon
zien of iets nog op een rendabele manier was te
herstellen of niet. Was dat laatste niet het geval,
dan konden zij gezien hun ervaring ook de
financiële schade vaststellen. Zo is, in de jaren
’70 onder leiding van vader Hans Gerritsen,
logischerwijs de expertisetak ontstaan: Nomex,
dat later werd verkocht aan CED.
Jeroen Gerritsen daarover: “Ere wie ere
toekomt: mijn vader had een visionaire kijk
op de markt. De combinatie van expertise en
24

schadeherstel is een unieke en vandaag de
dag gelden nog steeds dezelfde voordelen als
destijds. Onze experts kunnen ter plekke zien
of het beschadigde object technisch te reinigen
of te repareren is en kunnen ook meteen
vaststellen of gezien de waarde ervan herstellen
financieel gezien verantwoord is. Een derde
voordeel is dat onze specialisten gedupeerden
ervan kunnen overtuigen om daadwerkelijk tot
herstel over te gaan in plaats van genoegen te
nemen met een geldbedrag en de beschadiging
te laten zitten.”

schadelastbeheersing en ligt ook ten grondslag
aan het besluit van NOMOT om vijf jaar
geleden de expertiseactiviteiten weer onder
een aparte naam op te pakken: Homex, dat
inmiddels acht schade-experts telt op een
totaal van 73 medewerkers binnen de totale
NOMOT-organisatie.
Gerritsen zegt desgevraagd de werkzaamheden
van zijn bedrijf te zien verschuiven. “Mede
door de crisis kiezen vooral bij kleinere
schades gedupeerden wat vaker voor geld
dan voor (natura)herstel van het beschadigde.
Verder worden we vaker ingeschakeld bij
beschadigingen aan aanrechtbladen, kozijnen
en aan meubels in het duurdere segment en
worden we ook steeds vaker gevraagd om
vloerbedekking en laminaatvloeren te leggen
en muurtjes te sausen”, aldus de NOMOTdirecter, die het daarnaast zou toejuichen
wanneer verzekeraars de voordelen van
naturaherstel behalve in woord ook in daad wat
nadrukkelijker zouden uitdragen. “Er worden
nog talrijke mogelijkheden tot naturaherstelen daarmee tot schadelastbeheersing en een
grotere klanttevredenheid - onbenut.” <

Deze aanpak draagt volgens hem bij tot
zowel een grotere klanttevredenheid als

NOMOT organiseert workshops in Nederland en België
NOMOT organiseert zowel in het voor- als najaar gratis workshops voor schadebehandelaars
bij intermediair, verzekeraars, volmachtbedrijven en expertisebureau die vaak betrokken zijn
bij het afwikkelen van schades. Tijdens deze workshop wordt duidelijk gemaakt bij welke
schades en wanneer NOMOT ingeschakeld kan worden en informeert de deelnemers over
de advies- en herstelmogelijkheden. Daarnaast is er tijd ingericht voor het behandelen van
actuele praktijkcases. De workshops vinden plaats in de ochtend of middag en kunnen zowel
bij NOMOT in Nieuwegein als op locatie worden gegeven. Voor nadere vragen hieromtrent de
vernieuwde website: www.nomot.nl of : Deborah van Daelen: deborahd@nomot.nl.
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SCHADEBuitenland
▼
Totaalverliezen schepen in tien jaar
tijd gehalveerd
Vorig jaar werden 75 total loss claims
geregistreerd, bijna een derde minder dan de
110 totaalverliezen in 2013 en 41% lager dan
het gemiddelde aantal in de afgelopen tien jaar
van 127. Daarmee is het aantal verloren gegane
schepen op het laagste punt aanbeland sinds
2005 en is dat aantal sindsdien gehalveerd, zo
blijkt uit de derde jaarlijkse Safety and Shipping
Review 2015 van Allianz Global Corporate &
Specialty SE (AGCS).
De meest voorkomende oorzaak van
totaalverliezen is schipbreuk (zinken/
onderdompelen); in 2014 was dit zelfs 65%
van alle total losses. Het aan de grond raken
was de op een na meest voorkomende oorzaak,
gevolgd door branden/explosies, De overige
totaalverliezen werden veroorzaakt door
cascoschade, machinebreuk, aanvaring en
overige . Van alle schades van één miljoen euro
of meer vindt qua aantal 22% zijn oorzaak
in machinebreuk en andere vormen van
machineschade, gevolgd door brand (16%),
cascoschade en aanvaring (beiden 9%), storm
(8%) en overige (36%). Aan de grond lopen van
schepen is de kostbaarste schadevorm, goed
voor 50% van het totale schadelast. Op ruime
afstand volgen brand (11%), casco (9%), storm
en aanvaring (beide 7%) en overige (17%).

▼
Verkeersdoden op Europese
snelwegen in tien jaar bijna
gehalveerd
Tussen 2004 en 2013 kwamen op de autowegen
in de Europese Unie 27.500 personen om
het leven. Het aantal verkeersdoden is de
laatste tien jaar nagenoeg gehalveerd (min
49%) ten opzichte van een daling van 44%
verkeersdoden op andere autowegen. Nieuwe
veiligheidstechnologieën kunnen een
belangrijke rol spelen om het dodental op
autosnelwegen nog verder terug te dringen.
Dat zijn enkele zaken die staan in het rapport
‘Ranking EU Progress on Improving Motorway
safety’ van de European Transport Safety
Council (ETSC).
In 2013 telde de Europese Unie ongeveer
1.900 verkeersdoden op autosnelwegen,
dat neerkomt op 7% van het totale aantal
verkeersdoden in de EU. Over een periode
van tien jaar, tussen 2004 en 2013, is het
dodental op Europese autosnelwegen nagenoeg
gehalveerd. De ETSC noteerde in de afgelopen
tien jaar de sterkste jaarlijkse dalingen van het

aantal verkeersdoden in Litouwen (-19,9%),
Slovakije (-14,4%) en Spanje (-13,2%). Ook in
Nederland (min 8,5%) was de daling groter
dan het Europese gemiddelde, net als in
Denemarken, Oostenrijk, Groot-Brittannië,
Tsjechië en Italië. In Duitsland (min 6,6%)
en Frankrijk (min 3,8%) was de afname
daarentegen minder dan het EU-gemiddelde.

▼
Tien procent Britse starters krijgt
autoschade in eerste half jaar op
de weg
Van de 490.000 Britten die jaarlijks hun
rijbewijs halen, rijden er meer dan tien procent
(50.000) een schade binnen een half jaar nadat
zij voor het eerst zelfstandig achter het stuur
zitten. Bij één op de vijf verkeersongevallen in
het Verenigd Koninkrijk is een automobilist
jonger dan 25 jaar betrokken, terwijl deze
groep slechts 8% van alle automobilisten
uitmaakt. De oorzaak daarvan is niet zozeer
gelegen is roekeloos rijgedrag, maar meer
in een gebrek aan ervaring. Dat zijn enkele
uitkomsten uit een onderzoek van de
gespecialiseerde Britse verzekeraar Ingenie.
Bijna een kwart (23%) van de verkeers
ongevallen waarbij jonge Britse automobilisten
betrokken waren werd veroorzaakt doordat de
automobilist niet goed uitkeek, 15% doordat
hij/zij de controle over het stuur verloor en
13% doordat men de snelheid van andere
weggebruikers verkeerd inschatte, dan wel
te snel of roekeloos reed. Andere oorzaken
zijn onervarenheid, verkeerde manoeuvre en
te snel rijden (allen 9%), overschrijding van
de maximum snelheid (6%) en onverwacht
remmen door de voorganger (5%).

▼
Britse markt voor
autoschadeherstel loopt in tien
jaar tijd met bijna een kwart terug
De autoschadeherstelmarkt in GrootBrittannië krimpt fors. Vorig jaar werden
er landelijk nog 4,2 miljoen reparaties aan
auto’s uitgevoerd. Dat is bijna een kwart
(24%) minder dan in 2004 en zelfs 28%
minder dan in het topjaar 2006, toen de Britse
autoschadeherstelbedrijven gezamenlijk 5,81
miljoen voertuigen repareerden. Dat is één van
de uitkomsten van het onderzoek ‘The Future
of the Car Body Repair Market in the UK 20152020’.
De onderzoekers zijn van mening dat de
teruggang niet in zijn geheel kan worden
toegeschreven aan de economische crisis.
Ook het verminderde aantal schadeclaims
www.schademagazine.nl

draagt hieraan bij. Datzelfde geldt voor de
verminderde autoverkopen en de tendens
dat mensen hun beschadigde wagen minder
vaak lieten repareren. Het gegeven dat
automobilisten steeds meer kilometers rijden
- sinds 2000 gemiddeld 15% gemiddeld – en
het feit dat nieuwe auto’s sinds 2007 zijn
uitgerust met ABS, zijn eveneens oorzaken
voor de verslechterde omzet in de Britse
autoschadeherstelindustrie.

▼
Weinig kans op vermindering
schade natuurrampen
Er is weinig vooruitzicht dat de economische
schade als gevolg van natuurrampen de
komende jaren lager zal uitvallen dan het
gemiddelde jaarlijkse schadebedrag van 220
miljard euro in de afgelopen 20 jaar. Dat
concludeert UNISDR (United Nations Office
for Disaster Risk Reduction) op basis van de
uitkomsten van een recent onderzoek. De
cijfers zijn in lijn met de verwachte schadelast
als gevolg van zowel natuurrampen als
calamiteiten die door menselijke fouten zijn
gemaakt, die voor de komende jaren zijn
geraamd op 230 à 275 miljard euro. Het nieuwe
onderzoek naar calamiteitentrends, geeft aan
dat vermindering van deze risico’s door een
betere planning en riskmanagement nagenoeg
onhaalbaar zijn.

▼
Aantal autodiefstallen in België
was nog nooit zo laag
In 2013 werden in België 10.861 voertuigen
gestolen, bijna 8% minder dan in 2012
en maar liefst 39,5% minder dan in 2005.
Volgens mobiliteitsorganisatie Touring, de
Belgische ANWB, moet de verbetering worden
toegeschreven aan de introductie van nieuwe
technologieën, waardoor het veel moeilijker
is geworden om een auto te stelen. Er wordt
echter aan toegevoegd dat ook criminelen
naar nieuwe systemen zoeken om de
beveiligingsmaatregelen te omzeilen en zonder
beschadiging de autodeuren te openen.
Ook het aantal auto-inbraken daalde met
een kwart: van 88.344 in 2005 tot 66.701 in
2013. De meest gestolen voorwerpen zijn:
gps, identiteitskaart, boorddocumenten, geld,
bankkaart/kredietkaart en rijbewijs. Verder is
het aantal meldingen van sacjacking, diefstal
met geweld waarbij de daders een handtas of
andere waardevolle spullen uit een stilstaande
auto grijpen (bijv. voor een stoplicht) is in
2013 spectaculair gedaald met ruim 42% ten
opzichte van 2012.
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▼
Hennepteelt oorzaak één op vijftig
grote branden
Hennepkwekerijen zorgen voor flinke (brand)
schade. Circa één op de vijftig grote branden
heeft als oorzaak hennepteelt, zo blijkt uit
de allereerste cijfers van de Stichting Salvage
die over deze problematiek beschikbaar
zijn.In 2012 registreerde de stiching 82
hennepbranden, in zowel 2013 als 2014 ging
het om 73 branden in huizen en bedrijven. Uit
de registratie blijkt dat het vaker dan gemiddeld
gaat om middelgrote en (zeer) grote branden.
Dat blijkt onder meer uit het aantal omliggende
panden dat tijdens zo’n brand getroffen wordt.
Het aantal getroffen genoteerde panden ligt
namelijk hoger dan het aantal branden: tussen
de 120 en 140 per jaar.
“Deze aantallen zijn overigens het topje van
de ijsberg: de hulp van Salvage-coördinatoren
wordt niet bij alle branden ingeroepen, zeker
niet bij kleine”, aldus het Verbond, die het
‘schokkend’ noemt dat iets meer dan 70% van
de door Salvage geconstateerde wietbranden
plaatsvond in bewoonde huizen. Het gaat
veelal mis met amateuristische installaties in
leegstaande slaapkamers of op zolder, waar
branden snel om zich heen kunnen grijpen
en overslaan naar de rest van het huis en
woningen van buren. Bijna één op de vijf
hennepbranden begon in panden met een
bedrijfsmatige bestemming.

▼
Aantal letselschadeclaims na
medische fouten in twee jaar
vertwintigvoudigd
In 2014 hadden meer dan 6,9 miljoen
Nederlanders schade door letsel. Het overgrote
deel van deze letselschades (circa 80%) leidt
echter niet tot een claim. Ze vinden plaats in
een privéomgeving waarbij geen tegenpartij
aansprakelijk kan worden gesteld, zo meldt de
Nederlandse Rechtsbijstand Groep (NRBG).
De cijfers hebben betrekking op het aantal
gevallen van letselschade - 6.234 claims die in
2012, 2013 en 2014 werden behandeld door de
bij de NRBG aangesloten professionals - en de
verdeling naar oorzaak en plaats. “Opvallend
is de relatief snelle stijging van het percentage
letselschadeclaims als gevolg van medische
fouten”, aldus de NRBG.
De samenstelling van de Top-3 van
letseloorzaken is ongewijzigd. Het verkeer is
volgens de onderzoekscijfers met 42% nog
steeds goed voor het leeuwendeel van de
letselschadeclaims, gevolgd door ongevallen in
de werkomgeving en medische fouten, beide
goed voor 20%. Volgens de NRBG is er een

duidelijke trend zichtbaar. “Het percentage
claims als gevolg van verkeersongevallen daalt
elk jaar substantieel. Ook in de werkomgeving
lijkt het beter te gaan en is een dalende trend
zichtbaar. Het aantal claims als gevolg van
medische fouten stijgt echter opvallend
snel: van 1% van alle letselclaims procent in
2012, via 13% in 2013 naar 20% in 2014, een
vertwintigvoudiging in twee jaar tijd.

▼
Aantal auto-inbraken neemt af; ook
minder vandalisme aan ruiten
Het aantal auto-inbraken is in 2014 met 14%
afgenomen. Dat blijkt uit schadestatistieken
van autoruitschadeherstelbedrijf Carglass.
Navigatiesystemen, zowel los als ingebouwd,
zijn de meest gestolen items. In ruim een
derde van de gevallen wordt echter helemaal
niets buitgemaakt. Ook was er vorig jaar
minder sprake van vandalisme aan autoruiten.
Het aantal incidenten nam met 17% af in
vergelijking met het jaar ervoor.
Inbouwapparatuur is steeds vaker het doelwit.
Vorig jaar werd bij 15% van de inbraken een
navigatiesysteem weggenomen, waarvan
meer dan de helft was ingebouwd. Na
navigatiesystemen (15%) worden handtassen/
aktetassen het meest uit auto’s weggehaald . De
Top-5 wordt gecompleteerd door gereedschap
(5%), brillen/zonnebrillen (3%) en mobiele
telefoons/laptops (3%). In ruim een derde
van de gevallen wordt er niets uit de auto
weggenomen.

▼
Een vijfde minder woninginbraken,
overvallen en straatroven
Het aantal High Impact Crimes, misdaden met
een grote impact op het slachtoffer, is ook het
afgelopen jaar flink gedaald. Zo vonden er 19%
minder (pogingen tot) woninginbraken plaats;
het aantal overvallen en straatroven daalde
beide met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers
van de nationale politie.
In Nederland werden afgelopen jaar ruim
70.651 woninginbraken of pogingen tot
woninginbraken gepleegd. Dat zijn er ongeveer
16.500 duizend minder dan afgelopen jaar.
Hiermee is een grote stap gezet om het in 2012
door minister Opstelten gestelde doel - 65.000
inbraken in 2018 – te realiseren. Ook op het
gebied van overvallen en straatroven zet de
afgelopen jaren ingezette daling zich voort. Het
aantal overvallen daalde vorig jaar met bijna
400 tot 1.267, terwijl het aantal straatroven
afnam van 7.002 tot ongeveer 5.500.
www.schademagazine.nl

SCHADEBERICHTEN
▼
Minder doden op provinciale
wegen
Provinciale wegen zijn de afgelopen tien
jaar veiliger geworden. In 2003 kwamen 249
mensen om bij ongevallen op deze wegen.
In 2008 waren dat er 161 en in 2013 100
doden, meldt de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
Toch zijn de provinciale (N)-wegen nog altijd
de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze maar zes
procent van het wegennetwerk beslaan, vindt
een kwart van alle ongelukken plaats op
provinciale wegen.

april
l “Als de zelfrijdende vrachtauto eenmaal een
feit is zullen er minder verkeersongelukken (tot
70%) voordoen en de transportkosten lager
uitvallen, onder meer door een verminderd
brandstofgebruik (tot 14%). Dat stelt Roland
Berger van Roland Berger Strategy Consultants
in de studie ‘On the Road toward the
autonomous truck, opportunities for OEMs and
suppliers’.
l Brandveilig Bouwen Nederland heeft de
gedragscode Brandveilig Bouwen Nederland
(BBN) ontwikkeld. Met deze door alle leden van
BBN ondertekende gedragscode wordt beoogd
een verdere bijdrage te leveren aan brandveiliger
gebouwen
l Een kwart van de Nederlandse jongeren
tussen de 12 en 25 jaar heeft waarschijnlijk
gehoorschade. Dat concluderen onderzoekers
van het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam (AMC) op basis van de resultaten
van de online zelftesten Oorcheck en Hoorscan.

Maart
l Bijna een kwart van de camper- en
caravanbezitters heeft wel eens schade gehad
aan hun voertuig. In 60% van de gevallen was
dat de schuld van de bestuurder. De man maakt
meer schade, maar rijdt ook meer. De overige
schade werd veroorzaakt buiten de schuld
van de bestuurder, zo blijkt uit onderzoek
onder eigenaren van kampeervoertuigen door
schadeherstelketen A.A.S. (Allround Automotive
Solutions).
l Automobilisten die deze winter op
zomerbanden zijn blijven rijden hebben minder
schade veroorzaakt dan zij die op winterbanden
zijn gaan rijden, zo blijkt uit een onderzoek.
In de winters van 2013, 2014 en 2015 claimden
bijna een kwart (24%) van de auto’s met
winterbanden een schade en dit is ruim één
procent hoger dan de auto’s die op zomerbanden
reden.
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Inspexx

Controle van elektrische installaties
op potentiële defecten
Veiligheid als keurmerk
AREPA Inspexx heeft de experts in huis die potentiële defecten van elektrische installaties in een vroeg
stadium kunnen opsporen. Geregelde controles van machines, apparatuur en installaties – bijvoorbeeld op
basis van de NEN 3140 of NEN 1010 en uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen – waarborgen de
bedrijfscontinuïteit en kunnen veel schade voorkomen. AREPA Inspexx is onderdeel van AREPA Nederland.
Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Amersfoort | Alkmaar | Bolsward | Eindhoven | Meppel | Rotterdam | T +31 (0)33 453 50 30

CALAMITEITEN

MUSEUMWACHT

DOCUMENTENWACHT

RESTAURATIE

VOOR ALLES VAN WAARDE
Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt.
Dat kan economisch, historisch, financieel en ook emotioneel zijn.
Om die waarde te beschermen of te herstellen zijn wij er.
VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de
restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde.
WWW.VANWAARDE.EU

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDE

SCHADETRANSFERS
De afgelopen
maanden heeft
EMN Brand
vier experts
aangesteld.
Dat zijn op de
vestiging in
Erwin van Rijn
Eindhoven ing. Marvin Dansen
Erwin van
Rijn, afkomstig
van Lengkeek
Laarman &
De Hosson,
en Marvin
Dansen,
Wim Burggraaf
Dave Visser
voormalig
taxateur bij HDS Taxaties. Op de vestiging in
Capelle aan den IJssel zijn aan de slag gegaan Wim
Burggraaf ,voorheen schadebehandelaar bij Univé
en DEKRA en Dave Visser, die eerder werkte
bij Von Reth Contra-Expertise en Crawford &
Company.
Vanderwal & Joosten heeft ing. Remko Poth
aangesteld als expert met als specialisatie CAR,
AVB en machinebreuk. Hij is de afgelopen acht
jaar werkzaam geweest bij HVC als operator,
hoofdoperator en hoofd procesvoering
binnen productieafdelingen van afval- en bioenergiecentrales.
Annet Super heeft zich per 1 april
2015 als zelfstandig ondernemer
aangesloten bij Ard Korevaar
personenschade. Zij gaat werken
vanuit de vestiging Utrecht. Zij
is ruim 20 jaar werkzaam als
letselschade-expert en houdt zich
daarnaast ook bezig als mediator.

Annet Super

Susan van Bergen is in maart in dienst getreden
als claims operation manager bij makelaar Marsh
Nederland waar zij leiding geeft aan de afdeling
Marsh Schade Service Van Bergen is afkomstig van
ASR Verzekeringen, waar zij sinds november 2009
diverse functies vervulde.

voor onder meer verzekeraars, expertisebureaus,
woningbouwverenigingen en aannemers
Marcel Laurens, Register-Expert
Personenschade, is op 1 april
JL. in dienst getreden bij TVM
Verzekeringen als seniorletselschaderegelaar. Hij werkte
de afgelopen zeven jaar als
personenschade-expert bij CED
Mens en EMN Mens.

Marcel Laurens

In de afgelopen maanden zijn bij de Hanselman
Groep vier schade-experts in dienst getreden. Dat
zijn mr. Janwillem Bethelehem, Patrick Venema,
Alex van Gremberghen allen afkomstig van
Crawford & Company, en mevr. ing. Mechteld
Geesing, die hiervoor werkte bij Vennik Ergocare.
Bij Polygon Nederland is Bas Dekker, sinds
september 2000 werkzaam in de reconditionerings
branche, aan de slag gegaan als projectleider op
de vestiging Amsterdam en is Arian de Vries,
voormalig adviseur bouwkunde voor defensie, als
projectleider begonnen op de vestiging Barneveld
DEKRA Experts heeft afscheid genomen van twee
ervaren ‘rotten’ in de marine-branche: schadeexpert Nico Hanemaayer, sinds 1970 werkzaam
als schade-expert bij Binnendijk-Bree, Touw en
DEKRA Experts, en toedrachtonderzoeker Willem
Bianchi, die in 1992 samen met politiecollega
Remie Remmelts Toplis and Harding Special
Services opzette, dat later werd overgenomen door
Ernst & Young, de Bartok Groep en DEKRA.
Per 1 april jl. is Jan ter Meer aangesloten bij Cox
Ten Bruggencate Advocaten in Amsterdam. Hij
komt over van Boekel De Nerée, waar hij vele jaren
leiding gaf aan de sectie Verzekeringsrecht en
managing partner was.

Datum:
Bijeenkomst:
Organisatie:
Locatie:
tijd:
Informatie:
Datum:
Bijeenkomst:

28 mei 2015
symposium ‘Komt een GOMA
bij de dokter’
Organisatie: De Letselschade Raad
Locatie:
FIGI , Zeist
tijd:
13.30 tot 17.00 uur
Informatie: www.deletselschaderaad.nl .
Datum:
Bijeenkomst:
Organisatie:
Locatie:
tijd:
Informatie:

5 juni 2015
Insurance Cycle Tour
CED, Ard Korevaar
Personenschade en Totaal
Support
Nieuw Lekkerland
middag
www.insurancecycletour.nl

Datum:
Bijeenkomst:
Organisatie:
Locatie:
tijd:
Informatie:

5 juni 2015
viering 70-jarig jubileum Nomot
Nomot
Nomot, Nieuwegein
13.30 uur
deborahd@nomot.nl

Datum:
Bijeenkomst:

9 juni 2015
Haringparty Crawford &
Company
Organisatie: Nomot
De Maas, Rotterdam
16.30 uur
haring@crawco.nl

Locatie:
tijd:
Informatie:
Datum:
Bijeenkomst:

Na meer dan 17 jaar als schade-expert te hebben
gewerkt bij meerdere expertisebureaus is Erwin
van Santen per 1 maart jl. een eigen bureau gestart
onder de naam HVS Expertise & Taxatie. Vanuit
zijn woonplaats Tiel biedt hij zijn expertise- en
taxatiediensten op het gebied van (zakelijke)
roerende en onroerende zaken en inventaris/
goederen aan en treedt hij op als asbestconsultant

21 mei 2015
Seminar Big Data’
Crawford & Company
De Maas, Rotterdam
13.30 tot 17.00 uur
riannebaumann@crawco.nl

Organisatie:
Locatie:
tijd:
Informatie:

11 juni 2015
Crossborder Claims Conferentie
CED ‘Trends & developments
in Europe’
CED
Den Haag
09.00 tot 18.00 uur
www.ced-conference.com

Onafhankelijk vakblad voor de professionals in de schadewereld: Schade-experts, mediatoren, letselexperts, assurantietussenpersonen, medewerkers op de schadeafdelingen bij
makelaars en verzekeraars, advocaten, risk- en insurancemanagers, schade-, fraude- en toedrachtsonderzoekers, risicodeskundigen, reconditioneringsbedrijven, auto- en overige
schadeherstellers en de brancheorganisaties in deze sectoren. Verschijnt zes maal per jaar.
Uitgever EMG b.v., Ingenhouszlaan 9, 5644 HM Eindhoven | telefoon 040 - 84 28 716 | info@excellentmediagroep.nl Management Frank Kerkhofs | telefoon 040 - 84 28 716 |
frank@excellentmediagroep.nl Hoofd- en eindredactie Van Stigt Thans Communicatie, Lingedijk 46, 4001 XK Tiel | telefoon 0344 - 63 33 56 | fax 0344 - 63 42 10 |
info@vanstigtthanscomm.nl Redactie Dick Spelt | Peter van Steen | Jan van Stigt Thans Vormgeving EMG b.v. Fotografie Raphaël Drent Abonnementen 6 x SCHADE magazine
en 1 x Schade almanak 35 euro per jaar bij machtiging. Met acceptgiro 2 euro extra administratiekosten. Abonnementen kunnen per mail worden aangevraagd bij
info@excellentmediagroep.nl. Jaarabonnementen kunnen op ieder gewenst tijdstip ingaan en worden automatisch verlengd per kalenderjaar. Opzegging schriftelijk of mail,
uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode. ISSN 1875-4236.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van FK media b.v. of andere auteursrechthebbenden.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, FK media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave
opgenomen teksten en beelden.
www.schademagazine.nl

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

Altijd één aanspreekpunt en 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Voor vragen en
calamiteiten bel: 0800-4448732
www.hollandherstelgroep.nl
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RGN, ook hét adres van grote
industriële schades

RGN NIVO
Leeuwarden

Enschede

RGN C.S.
Amersfoort

RGN Centrale

Rotterdam

RGN Euro Cleaning
Duiven

Geldermalsen

RGN HHG
Breda

RGN HHG

Heinkenszand

RGN HHG

RGN HHG
Mierlo

Uden

RGN HHG
Elsloo

RGN HHG

Heythuysen

RGN Janssen
Sittard

reconditioneringswerk heeft verzorgd. “Zo zijn
we eerder dit jaar ingeschakeld bij een grote
schade aan een loods en belendingen in OostGroningen, waar we gedurende vier weken met
10 tot 15 man aan het werk zijn geweest om
de bedrijfsruimten weer spic & span te krijgen.
Een andere grote klus was bij een autobedrijf in
Emmen waar zich een brand had voorgedaan
in een lakstraat en waar we wekenlang met een
grote ploeg in twee ploegendiensten hebben
gereinigd, terwijl in de nachtelijke uren het
schilderwerk heeft plaatsgevonden. Met als
resultaat dat beide bedrijven binnen enkele
weken weer operationeel waren.”

Werkwijze

De zes RGN-bedrijven hebben gezamenlijk
verdeeld over 17 vestigingen ca. 300 goed
opgeleide medewerkers in dienst. “Een groot
deel van hen is uitstekend geëquipeerd om de
grotere, meer complexe industriële schades
te behandelen. Dat is een vak apart en vereist
specifieke know how en ervaring. Door de
beschikbaarheid van voldoende specialisten
bij de zes bedrijven, die we hiervoor in
voorkomende gevallen kunnen vrijmaken,

RGN Euro Cleaning

Amsterdam

Den Haag

Bij de nieuwe, landelijke aanpak komt een
schademelding centraal binnen bij de RGNorganisatie in Geldermalsen of bij één van
aangesloten bedrijven. Is er sprake van een grote
calamiteit, dan wordt deze gemeld aan de RGNcentrale, die vervolgens contact opneemt met de
coördinator in de betreffende regio. Deze pakt
de opdracht vervolgens op, maakt een plan van
aanpak en stelt uit de beschikbate specialisten
van de zeven RGN-bedrijven een team samen,
bij voorkeur met mensen uit de eigen regio maar
zo nodig ook van daarbuiten.

Zwolle

RGN Amsterdam

RGN C.S.

Twee jaar geleden heeft RGN ervoor gekozen
om industriële en andere grote en complexe
schades in het vervolg landelijk aan te pakken.
Daartoe is het land onderverdeeld in vier regio’s:
Noord, Oost, Zuid, West. Voor elke regio is een
eigen coördinator aangesteld: Willem Brouwer
is dat voor de regio Noord, Pieter de Rijke (RGN
Euro Cleaning) voor de regio Oost, Marcel
Haaksman (RGN HHG)voor de regio Zuid en
René Noort (RGN Den Haag) voor de regio
West. “Bij calamiteiten en andere grote schades
zal één van ons in principe de aansturing en
coördinatie verzorgen van de calamiteit in de
eigen regio, waaronder de inzet van voldoende
toegeruste medewerkers. Indien wij zelf om
welke reden dan ook niet beschikbaar zijn
(ziekte, vakantie, andere projectcoördinaties),
dan zal één van de overige coördinatoren deze
werkzaamheden op zich nemen”, aldus Brouwer.

RGN Euro Cleaning

RGN MSR

Heerhugowaard

RGN C.S.

RGN heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd voor de uitvoering van
allerlei reconditioneringswerkzaamheden. Landelijke en regionale opdrachtgevers
weten de RGN-organisatie in toenemende mate te vinden, zeker op het gebied
van schades in het particuliere segment. Wat minder bekend is, is dat de zes
aangesloten RGN-bedrijven ook voor de grotere, industriële schades adequaat
zijn toegerust, zowel qua mankracht, deskundigheid als wat het materieel betreft”,
vertelt Willem Brouwer, directeur specialistische reiniging bij RGN NIVO
Calamiteitendiensten in Groningen en Leeuwarden.

Groningen

RGN NIVO

kunnen we opdrachtgevers ook op dit
specialistische terrein goed van dienst zijn.
Het grote voordeel is dat we bij grote klussen
geen inleenkrachten van buitenaf hoeven in
te huren, maar een beroep kunnen doen over
professionals die we in eigen huis hebben
opgeleid, bekend zijn met onze werkwijze, over
het ‘RGN-DNA’ beschikken en als geen ander
weten wat zowel opdrachtgever als gedupeerden
van hen vragen.”

Behalve brandschades kan RGN volgens
Brouwer op deze manier ook grote waterschades
gezamenlijk aanpakken. “Het meest sprekende
voorbeeld daarvan was vorig jaar zomer de
aanpak van de vele wateroverlast in meerdere
delen van het land. Met vereende krachten
hebben we met z’n allen in het gehele land de
meest uiteenlopende werkzaamheden verricht
om de wateroverlast voor gedupeerden snel
te verhelpen. Een mooi voorbeeld waaruit de
kracht van ons collectief blijkt.”

Praktijkvoorbeelden
Dat RGN ook hét adres is voor de aanpak
van grote calamiteiten en andere omvangrijke
schades, raakt volgens Brouwer bij steeds meer
opdrachtgevers bekend. “We worden dan ook
steeds vaker hiervoor ingeschakeld en geregeld
door dezelfde opdrachtgever. Een bewijs dat
zowel zij als de gedupeerden goed te spreken zijn
over onze aanpak en dienstverlening.”
Hij noemt desgevraagd een aantal recente
industriële schades waarbij RGN het

Herstel bij
calamiteiten?
De Aaldor
17a
4191RGN.Nu
PC Geldermalsen
085
- 48085-4890700
90 700
Telefoon:
E-mail:-info@rgn.nu
of 0800
CALLRGN
Reconditioneringsgroep Nederland
De Aaldor 17a
4191 PC Geldermalsen
tel. (085) 48 90 700
email: info@rgn.nu
www.rgn.nu
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• achtergronden
• bijeenkomsten

Rendez Vous d’Expertise 2015 andermaal
druk, gezellig en geanimeerd
Dinsdag 31 maart 2015 vond de alweer 21e editie plaats van het Rendez Vous
d’Expertise, de traditionele kennis- en ontmoetingsbijeenkomst voor ingeschrevenen
in het NIVRE-Register en de relaties uit de verzekeringsbranche. Net als de voorgaande
jaren vormde het Beatrix Theater van het Jaarbeursgebouw in Utrecht het decor van
deze jaarlijkse happening, die met ruim 1.200 deelnemers als vanouds als druk,
gezellig en geanimeerd kan worden bestempeld.

Rendez Vous d’Expertise

Voorzitter Jeroen Fröhlich pleit in rede
voor ratingsysteem voor verzekeraars
Naar de mening van het NIVRE wordt er door een grote meerderheid van de klanten
bij de aanschaf van verzekeringen te weinig rekening gehouden met de factor
schaderegeling. In zijn rede tijdens het Rendez-Vous d ‘Expertise zei NIVRE-voorzitter
Jeroen Fröhlich daarover: “Het valt mij op dat verzekeringen gekocht worden op prijs
en weinig op de kwaliteit van de schadeafwikkeling. Een rating van verzekeraars op
dit punt zou wonderen doen voor onze branche, maar ook voor verzekeraars.”

Rendez Vous d’Expertise

Eerst aandacht voor de emotie en dan
pas de inhoud
Emoties de baas blijven. De eigen spanning in toom houden. Begrip tonen en grenzen
aangeven. Het gaat hier niet om onderdelen van een willekeurige zelfhulpgroep maar
om adviezen aan een select groepje schade-experts die zich had ingeschreven voor
de nieuwe cursus ‘De psychologie van het schadespel’ in Harderwijk. Gegeven en
speciaal voor het NIVRE ontwikkeld door Bleeker Training & Advies.

training en advies

Veel animo voor seminar over voertuigen
die rijden op aardgas
Dat het branchebestuur Motorvoertuigen een goede keuze had gemaakt met de
organisatie van een seminar over ‘Rijden op aardgas’, werd meteen duidelijk. Op
dezelfde dag dat de mailing naar de ingeschreven automotive experts was verstuurd,
was de bijeenkomst ‘vol’ geboekt met 80 aanmeldingen. De snelle beslissers zullen
daar geen spijt van hebben gehad, want in een bijna drie uur durend programma
vertelde consultant en trainer Gert Jan Rap hen alle ins & outs over aardgasvoertuigen,
de verschillen met benzinevoertuigen en welke potentiële problemen zich hierbij
kunnen voordoen.

branche motorvoertuigen
— www.nivre.nl —

33

Response,
Reliability &
Results from
Polygon
Brand- en waterschade
24-uur alarmnummer – ontvochtigen – gespecialiseerd schoonmaken – mechanisch reconditioneren –
elektronisch reconditioneren – data recovery – ontgeuren – rampen herstel plan.

Lekdetectie & thermografie
Opsporen van verborgen lekkages in koud- en warmwaterleidingen, verwarming-, sprinkler-, afvoer-, rioleringen
waterdichte leidingen.

Bouw / industrie
Verhuur van droog-, koel-, ventilatie- en verwarmingapparatuur – drogen/verwarmen van bouwwerken – beton
drogen – vochtmeting – oppervlakte corrosiebescherming bij stralen schilderwerk – luchtconditie reguleren t.b.v.
coating – drogen pijpleidingen, warmtewisselaars en tanks – tijdelijke ontvochtiging en reguleren van productie-/
conserveringsprocessen.
Polygon Nederland
J. Keplerweg 4, 2408 AC Alphen aan den Rijn
Postbus 655, 2400 AR Alphen aan den Rijn
Tel:
- 500 3500
Tel: 088
+31 (0)172
- 421 600
www.polygongroup.com/nl
Fax: +31 (0)172 - 420 367
www.polygongroup.com/nl
Polygon Nederland

Polygon Nederland

Response, Reliability and Results™

@polygonnl

Alarmnummer 0800-6868377
Vestigingen:
Amsterdam,
Vestigingen:Alphen
Alphenaan
aanden
denRijn,
Rijn,Amersfoort,
Amersfoort,
Amsterdam,
Arnhem/Nijmegen,
Barneveld,
Bergen
op
Zoom/Halsteren,
Arnhem/Nijmegen, Bergen op Zoom/Halsteren, Groningen,
Groningen,
Heerenveen,
Leeuwarden,
Heerenveen,
Leeuwarden,
Maastricht,Maastricht,
Oldenzaal,Oldenzaal,
Rotterdam,
Terneuzen,
Veldhoven,
Zwolle
Rotterdam, Terneuzen, Veldhoven, Zwolle
WorldofPolygon

voorwoord l

Gemengde gevoelens
Ook al gebeurt er binnen onze markt voldoende en is er ook op het secretariaat never a dull
moment, begint er bij mij elke keer een bepaalde spanning te ontstaan wanneer de deadline
van deze De Register-Expert dichterbij komt. Want waar moet mijn voorwoord dit keer overgaan?
Voor deze editie was die vraag minder moeilijk te beantwoorden. Immers, we hebben net
weer een editie van onze traditionele Rendez-Vous d’Expertise achter de rug. Onze jaarlijkse
ontmoetingshappening voor zowel ingeschrevenen in het register als voor de vele relaties uit
de verzekerings- en schaderegelingsbranche. Het vervult me elke keer weer met trots om zoveel
branchegenoten bij elkaar te zien. Het bewijst bovendien dat we met deze bijeenkomst in een
belangrijke behoefte voorzien van zowel experts en representanten van opdrachtgevers om
elkaar in een geanimeerde sfeer te ontmoeten en met elkaar, zowel zakelijk als privé, bij te
praten.
Daarin worden we gesterkt door de uitkomsten van de evaluatie. De 2015-editie van het
‘Rendez-Vous’ kreeg van de vele inzenders ‘een ruime voldoende’ voor alle onderdelen die in
het programma waren opgenomen en slaagde zo voor haar eigen ‘CITO-toets’. Dat neemt niet
weg dat er ook dit jaar weer kritiek te beluisteren viel. Met name over de keuze van de inleiders
en/of de inhoud van hun presentatie. Onoverkomelijk, want je kunt het nooit iedereen naar de
zin maken, is onze ervaring. De één vindt de lezing te ver van de branche afstaan en een ander
wil juist weer een ruimere blik op ons vakgebied.
Wat dat betreft zijn beide ‘kampen’ dit keer aan hun trekken gekomen. Daar waar Arend Jan
Boekestijn ons vooral meenam op reis door de wereld van de internationale politiek, hadden
beide presentaties in de parallelsessies wel degelijk volop raakvlakken met het vakgebied van
de Register-Experts, - risicodeskundigen en fraude- en toedrachtonderzoekers, zoals elders in
deze sterk ‘Rendez-Vous-gekleurde uitgave van De Register-Expert te lezen valt.
Toch kijk ik ondanks de overwegend positieve respons op ‘het Rendez-Vous’ enigszins met
gemengde gevoelens op de bijeenkomst terug. En dat heeft vooral te maken met de aandacht
die zowel voorzitter Jeroen Fröhlich als twee van de gastsprekers hebben besteed aan het
TV-programma Kassa van enkele dagen daarvoor. Omdat dit andermaal duidelijk maakte hoe
kwetsbaar ook wij als branchegroep zijn voor (negatieve) publiciteit.
Als NIVRE staan wij voor kwaliteit, zowel ‘bij de poort’ als gedurende de inschrijving in het
NIVRE-Register door middel van een behoorlijk pakket aan PE-eisen. Desalniettemin kan er in
de praktijk van alledag wel eens wat mis gaan. Des te vervelender is het dat juist zo’n voorval
dan de landelijke publiciteit haalt en ons vele goede werk niet. Kortom, we kunnen met z’n allen
nog zo goed werk leveren en het in de ogen van onszelf, opdrachtgevers en zelfs gedupeerden
in het overgrote deel van de schades nog zo goed doen, één negatief voorbeeld kan het imago
van de gehele beroepsgroep schaden. Moraal van het verhaal: we kunnen met elkaar nimmer
versagen en zullen moeten blijven investeren in onze vakkennis en sociale en communicatieve
vaardigheden. En ons terdege blijven realiseren dat we zo goed zijn als onze laatste schade.

Henk Grootkerk
Directeur

— www.nivre.nl —

De Register-Expert is de officiële uitgave
van het NIVRE (Stichting Nederlands
Instituut van Register Experts).
Dit nummer is tot stand gekomen met
medewerking van Jolanda Boogerd,
Raphaël Drent, Rick Heezen, Astrid Oosthof,
Dick Spelt en Jan van Stigt Thans.
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Rendez-Vous d’Expertise 2015
gezellig en geanimeerd
Dinsdag 31 maart 2015 vond de alweer 21e editie plaats
van het Rendez-Vous d’Expertise, de traditionele kennis- en
ontmoetingsbijeenkomst voor ingeschrevenen in het NIVRERegister en de relaties uit de verzekeringsbranche. Net als
de voorgaande jaren vormde het Beatrix Theater van het
Jaarbeursgebouw in Utrecht het decor van deze jaarlijkse
happening, die met ruim 1.200 deelnemers als vanouds als druk,
gezellig en geanimeerd kan worden bestempeld.
De hele dag ondervond ‘het land’ veel hinder van de hevige
storm. Het vormde geen beletsel voor ‘de markt’ om in
groten getale naar Utrecht af te reizen, waar het vinden van
een parkeerplek in de buurt van het Jaarbeurscomplex voor
velen nog het grootste probleem leek te vormen. Al snel
stroomde de foyer van het Beatrix Theater vol met experts,
makelaars, verzekeraars en andere relaties uit de bedrijfstak
en werden onder het genot van een kopje koffie of thee de
eerste geanimeerde, zakelijke en persoonlijke gesprekken
gevoerd.

Officiële programma
Met 1.200 mannen en vrouwen was het geroezemoes niet
van de lucht en de organisatie diende dan ook meerdere
keren het signaal af laten gaan voordat het tot de aanwezigen
doordrong dat het eerste deel van het officiële programma
36
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daadwerkelijk ging beginnen. Gewend aan de gang naar de
grote zaal uit voorgaande edities toog menigeen ook dit keer
weer in die richting, vergetend dat er sprake was van twee
parallelsessies en dat men kon kiezen uit presentaties van
prof. Bob Hoogenboom over fraude in de Beatrixzaal en die
van mr. Theodoor Kockelkoren (AFM) in de Expo Zaal. Het
zorgde voor enige verwarring, maar uiteindelijk waren beide
zalen goed gevuld en konden de presentaties – zij het met
enige vertraging - beginnen. De lezingen zijn terug te vinden
op pagina’s 38 en 40.
Na een korte pauze, waarin andermaal volop contacten
werden onderhouden en nieuwe contacten werden gelegd,
was het tijd voor het plenaire gedeelte in de fraaie, grote
zaal met de ‘Muppet’-balkons, waar Waldorf en Statler
echter schitterden door afwezigheid. Toen alle gasten hun
plaats hadden ingenomen, heette voorzitter Jeroen Fröhlich
iedereen namens het NIVRE hartelijk welkom met onder
meer de woorden: “Buiten stormt het, maar binnen zit de
zaal vol met experts. Het geeft aan hoeveel belang er wordt
gehecht aan deze bijeenkomst”, aldus de NIVRE-preses,
die in zijn rede (zie eveneens elders in deze ‘De Register
Expert) onder meer pleitte voor meer focus bij klanten op
de schadeafwikkeling bij de aanschaf van verzekeringen en
verzekeraars opriep vaker te kiezen om met NIVRE RegisterExperts te werken.

andermaal druk,
Politiek college
Aansluitend kreeg de zaal politiek ‘college’ van gastspreker
drs. Arend-Jan Boekestijn, die zijn gehoor in 45 minuten
meenam in een reis langs de voornaamste brandhaarden in
de wereld: implosie van het Midden-Oosten, de eurocrisis,
de Oekraïne crisis/optreden Poetin en de afkalving van het
politieke midden in tal van Europese landen. “Deze risico’s
vormen een groter risico dan menigeen denkt, niet in de
laatste plaatst omdat ze elkaar versterken. En raken u en uw
werk, direct of indirect, meer dan u denkt”, aldus Boekestijn,
die benadrukte dat veel Nederlanders optimistisch door het
leven gaan onder het mom van ‘het valt wel mee’ en ‘het
komt wel goed’.
De gastspreker waarschuwde zijn gehoor dat hij geen vrolijk
verhaal te vertellen had en grapte dat hij voor degenen die
hier depressief van zouden worden uit voorzorg een ‘prozac’pilletje onder elke stoel had laten leggen. Een ‘geste’ waar
niemand van de aanwezigen overigens gebruik van wenste te
maken. Goed geluimd en vol optimisme gingen de bezoekers
‘de derde helft’ in. Het bleef dan ook lang druk en gezellig in
de sfeervolle foyer, wat een duidelijke verbetering was als
locatie voor de afsluitende borrel en buffet.
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Voorzitter Jeroen Fröhlich pleit in rede voor ratingsysteem voor verzekeraars

Schadeafwikkeling speelt te geringe rol
bij aanschaf verzekeringen
Naar de mening van het NIVRE wordt er door een grote meerderheid
van de klanten bij de aanschaf van verzekeringen te weinig
rekening gehouden met de factor schaderegeling. In zijn rede
tijdens het Rendez-Vous d‘Expertise zei NIVRE-voorzitter Jeroen
Fröhlich daarover: “Het valt mij op dat verzekeringen gekocht
worden op prijs en weinig op de kwaliteit van de schadeafwikkeling.
Een rating van verzekeraars op dit punt zou wonderen doen voor
onze branche, maar ook voor verzekeraars.”

Fröhlich stond in zijn rede uitgebreid stil bij datgene waar
het NIVRE voor staat. “De titel NIVRE Register-Expert beoogt
een minimumgarantie af te geven: aan onze opdrachtgevers,
aan hun klanten en aan de samenleving in bredere zin. “Een
belangrijke taak van het NIVRE betreft het borgen van kwaliteit.
Door middel van opleidingen en examens borgen we zowel
het kennisniveau als de communicatieve vaardigheden aan
de voorkant. De achterkant, de uitvoering, wordt bewaakt
door het handhaven van normen, waarop wordt toegezien
door een onafhankelijke klachtencommissie. Natuurlijk
gaat het, met 1.800 ingeschrevenen en honderdduizenden
schades, wel eens mis, maar op die momenten is er een
onafhankelijke toets.”

De klant bepaalt
Dat het NIVRE veel waarde toekent aan zaken als kennis,
kwaliteit, opleidingen en de rol van de NIVRE Register-Expert
bij schade is uiteraard een goede zaak, maar volgens Fröhlich
alleen relevant als dat ook als zodanig wordt gezien en
ervaren door opdrachtgevers en hun klanten. “Er zijn diverse
onafhankelijke rapporten waarin Nederlandse verzekerden
de schadeafwikkeling in het algemeen een hoog cijfer geven.
Toch zijn dit niet de cijfers die de media halen. Recent nog
richtte het TV-programma Kassa zich op een schrijnend geval
waar het mis ging. Als experts op negatieve wijze in het
nieuws komen, dan is dat niet vanwege gebrek aan aandacht,
maar omdat we ervan verdacht worden verzekerden uit te
knijpen, in opdracht van onze opdrachtgevers.”

Jeroen Fröhlich: “Het NIVRE wil de komende jaren verder bouwen aan het besef bij opdrachtgevers dat
zij, tender of niet, altijd zouden moeten kiezen voor een NIVRE Register-Expert. Die lobby zullen we
rechtstreeks voeren, maar de boodschap is ook relevant voor consumenten, die recht hebben op goede
support in geval van schade.”
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Als oorzaak hiervan wordt volgens Fröhlich vaak gewezen
naar de inkoop via tenders. “Regelmatig wordt het NIVRE
gevraagd naar zijn positie hierin. Een tender betekent dat
expertise wordt ingekocht op objectieve criteria: geen
vriendjespolitiek, geen subjectiviteit, maar open en eerlijke
concurrentie. Tenders zijn, in principe, het probleem niet. De
betekenis van ons vak, schouder aan schouder staan met
verzekerden op het moment dat ze echt hulp nodig hebben,
vertaalt zich naast eerlijke schadevaststelling ook naar tijd
en aandacht voor mensen op een moment van zorg. Ik heb
daar een professionele mening over, net als iedereen in ons

“Er zijn diverse onafhankelijke
rapporten waarin Nederlandse
verzekerden de schadeafwikkeling
in het algemeen een hoog cijfer
geven. Toch zijn dit niet de cijfers
die de media halen”
vak. De keuze van het serviceniveau wordt echter bepaald door de
verzekeraar en natuurlijk ook door de consument.”

Normen en waarden
De NIVRE-voorzitter stond in dit verband nadrukkelijk stil bij het belang
van normen en waarden. “Een NIVRE Register-Expert is altijd gehouden
aan onze normen en waarden. En daarin staan onafhankelijkheid en
een eerlijke, controleerbare schadevaststelling voorop. De keuze van
verzekeraars om met niet-NIVRE Register-Experts te werken heeft dan
ook veel meer impact dan de keuze om een tender uit te schrijven. Een
belangrijke stap voor ons als NIVRE om niet alleen de ingeschreven
Register-Experts, maar ook hun werkgevers te houden aan de normen en
waarden van het NIVRE. De ‘Kamer’, die binnen het NIVRE de belangen
van de werkgevers behartigt, zal hieraan op korte termijn invulling
geven”, aldus Fröhlich, volgens wie het NIVRE de komende jaren verder
wil bouwen aan het besef bij opdrachtgevers dat zij, tender of niet,
altijd zouden moeten kiezen voor een NIVRE Register-Expert. “Die lobby
zullen we rechtstreeks voeren, maar de boodschap is ook relevant voor
consumenten, die recht hebben op goede support in geval van schade.”
Frohlich sloot zijn rede af met een blik op de toekomst. “ We hebben de
afgelopen jaren gesproken over de normen die wij ons zelf opleggen
en over het belang van de nieuwe technologische ontwikkelingen en
veranderingen voor ons vak. Voor de experts die hunkeren naar vroeger,
toen alles nog beter was, was de afgelopen jaren reeds de les dat
vroeger niet meer terug komt. Dat wil niet zeggen dat er geen mooie
toekomst voor ons ligt, maar die toekomst ligt wel in een wereld met
nieuwe uitdagingen.”

NIVRE gaat verhuizen naar nieuw
kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam
Het NIVRE gaat verhuizen. In de loop van 2016 zal de organisatie haar
huidige pand aan de Kralingseweg in Rotterdam verruilen voor het nieuwe
kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes (de voormalige dependance van de DNB) in het centrum van Rotterdam, zo maakte voorzitter
Jeroen Fröhlich bekend tijdens het Rendez Vous d’Expertise.
Het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum is een initiatief van de VNAB,
de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, waar partijen
uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis met elkaar kunnen delen. “Het past bij het NIVRE, als
uithangbord van vakbekwaamheid en als opleidings- en kenniscentrum
voor de schaderegelingsbranche, om onderdeel te zijn van, en vorm te
geven aan, dit kenniscentrum, waar onder meer ruimte tot onze beschikking komt om onze talrijke opleidingen, seminars en workshops ‘in eigen
huis’ te organiseren.”
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Hoogleraar Bob Hoogenboom: Een reis
door de wereld van list en bedrog

Meer werk maken van
fraudebestrijding
en -detectie
In de loop der jaren is er meer werk gemaakt van fraudebestrijding
en –detectie en is er op dit vlak het nodige bereikt. “Toch is er nog
veel meer resultaat te boeken” vertelde prof. Bob Hoogenboom,
hoogleraar Forensic Business Expertise aan de Universiteit van
Nyenrode in Breukelen, tijdens één van de parallelsessies tijdens
het Rendez Vous d’ Expertise. Hij raadde de verzekerings- en
expertisesector onder meer aan nog meer dan tot dusver is gedaan
te investeren in fraude- en schadeonderzoeken en in de kwaliteit
van de medewerkers die deze onderzoeken moeten uitvoeren. Een
reis door de wereld van list en bedrog.

‘fout is fout’ - en kent ook het strafrecht louter normatieve
bepalingen. In het bedrijfsleven daarentegen is er meer
sprake van een pragmatisch kwaliteitsbegrip en wordt
hiermee minder dwingend omgegaan dan bij de overheid.
Dat brengt een andere logica en dynamiek met zich mee. In
het bedrijfsleven wordt fraude en ander deviant gedrag pas
als verkeerd gedrag gezien als het leidt tot verliezen. Als een
medewerker veel geld verdient voor een bedrijf wordt dat
vaak minder erg gevonden als hij af en toe een lijntje coke
neemt omdat dat hem scherp houdt”, aldus Hoogenboom,
die ter illustratie de zaal een scene liet zien uit de film ‘The
wolf of Wall Street’ met Leonardo Di Caprio.

Hoogleraar Hoogenboom stond in zijn verhaal stil bij het
belang van fraudedetectie en de manier waarop daarmee
door de verzekeringsbranche wordt omgegaan, de
ontwikkeling en historische context ervan en de verschuiving
van ‘publiek’ naar ‘ privaat’ en vooral de paradox tussen
enerzijds het belang van fraudebestrijding en –detectie en
anderzijds het commercieel belang van bedrijven. Met zijn
titel ‘Fraudedetectie tussen hamer en aambeeld’ doelde
hij op de plaats waar de expertise- en onderzoekbranche
zich bevindt in de fraudepreventie en –bestrijding. Volgens
Hoogenboom is er in de afgelopen 30 jaar veel veranderd
op het gebied van fraudebestrijding en –detectie en sprak
hij voor vooral de bank- en verzekeringssector zelfs van ‘een
stille revolutie’.

Aan de hand van de bekende fraudecijfers – fraude m.b.t.
schade, leven, AOV, zorg, ziektekosten en AWBZ wordt
geraamd op 5,5 miljard euro - wees hij op het economisch
belang voor de verzekeringssector om op een professionele
manier aandacht te besteden aan fraudedetectie. “Het
financieel belang is groot. Er worden echter ook resultaten
geboekt. Volgens het CBV zijn er vorig jaar 24.000
schadeonderzoeken uitgevoerd, waarbij in 8.000 gevallen
fraude is aangetoond waarmee een bedrag van ca. 90 miljoen
euro is gedetecteerd. Kortom, het gaat ergens om”, aldus
Hoogenboom, volgens wie uit het CBV-onderzoek verder naar
voren komt dat het in 64% van de fraudegevallen gaat om
het fingeren van schadeclaims en/of het opschroeven van de
werkelijke schadebedragen en in de resterende 36% om de
verstrekking van onjuiste informatie bij het aangaan van de
verzekering (verzwijging). “Bovendien wordt fraudedetectie
ook internationaal een toenemend aandachtsgebied.”

Groeiende kloof tussen overheid en markt
Ondanks de toenemende vormen van publiek-private
samenwerking sprak hij over een groeiende kloof tussen
overheid en particuliere markt. “Binnen het bedrijfsleven leeft
een heel ander criminaliteitsbegrip dan binnen de overheid,
die zich kenmerkt door een normatief kwaliteitsbegrip –
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Meer resultaat mogelijk
Ondanks de voorloperspositie die ons land inneemt op
het gebied van publiek private samenwerking (PPS) en

de tot dusver behaalde resultaten op het gebied van
fraudebestrijding en –detectie, is er volgens de hoogleraar
(veel) meer resultaat te behalen op dit vlak “ Er ontbreekt bij
vooral middenkader en directies – niet op de werkvloer – een
gezond wantrouwen en enige scepsis ten aanzien van fraude
en fraudedetectie en de registratie is niet optimaal en zou er
soms best wat meer doorgevraagd mogen worden. Al begrijp
ik dat het soms lastig is door de commerciële cultuur heen te
breken, maar dat is wel nodig”, benadrukte Hoogenboom, die
de verzekerings- en expertisesector onder meer aanraadde
nog meer dan tot dusver is gedaan te investeren in fraude- en
schadeonderzoeken en in de kwaliteit van de medewerkers
die deze onderzoeken moeten uitvoeren.
“Adel verlicht! Onderzoek vereist nu eenmaal specialistische
kennis en daarvoor heb je nu eenmaal speciaal hiervoor
geschoolde medewerkers nodig”, aldus de hoogleraar, die
daarnaast wees op de komst van geavanceerde en meer
innovatieve mogelijkheden en systemen (o.a. predictive
fraude analysis & early warning systems) om fraude in een
nog eerder stadium in het proces op te kunnen sporen. “Veel
fraude bevindt zich nog onder de wateroppervlakte.” In zijn
ogen is er zowel bij verzekeraars als expertisebureaus, maar
ook bij politie en justitie nog teveel sprake van een verkokerde
aanpak en van ‘silo-denken’, waardoor de fraudeaanpak
te versnipperd is. “Ondanks de tot op de dag van vandaag
geboekte vooruitgang blijkt het nog steeds moeilijk te zijn
om meer horizontaal te denken en te handelen denken.
Kortom, de silo’s moeten worden afgebroken en partijen,

zowel publiek als privaat, moeten meer bereid zijn over de
eigen belangen heen te springen en ook meer met elkaar
willen samenwerken en kennis en informatie met elkaar
willen delen.”

Burgerinitiatief
Hoogenboom vertelde zich te hebben aangesloten bij een
burgerinitiatief om het onderwerp fraude nadrukkelijker te
agenderen en meer partijen in zowel de publieke als private
sector mee te krijgen. “Als wetenschapper en burger vind ik
het niet te verkroppen dat er zo weinig statistische informatie
over fraude bekend is.” Hoogenboom zei het ook wenselijk te
vinden dat de verzekeringsbranche op een meer transparante
manier naar buiten toe gaat communiceren wat de sector zoal
doet aan fraudebestrijding en –detectie en waarom hierbij
vooral wordt gekozen voor een civielrechtelijke aanpak en
zo weinig voor een strafrechtelijke. “Op die manier kweek je
meer begrip hiervoor bij zowel samenleving als politiek.”
Aan het einde van zijn verhaal gaf hij aan het ook op de
weg van de verzekeringsbranche te vinden liggen om wat
de fraudecriminaliteit betreft meer dan het ‘topje van de
ijsberg’ boven tafel te krijgen, bijvoorbeeld door middel van
een tweejaarlijks onderzoek samen met overheid, politie en
justitie waarbij ook niet strafrechtelijke bronnen blamefree
met elkaar worden gedeeld om zo de ware omvang van
verzekeringsfraude aan het licht te kunnen brengen. Op
basis daarvan zouden dan een nog meer gerichte aanpak van
fraudebestrijding en –detectie mogelijk worden.”
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Theodoor Kockelkoren vindt
klantgerichtheid en claimshandling sector
verbeterd

Zie ontbreken specifieke
aandacht AFM voor
schaderegelingssector
als een compliment
In de 13 jaar dat hij werkzaam is bij de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) was de presentatie van mr. Theodoor Kockelkoren, lid
van het bestuur, tijdens het Rendez Vous d’ Expertise zijn eerste
optreden voor de schaderegelingsbranche. “Dat is enerzijds
wellicht raar, omdat iedereen in zijn leven een keer met schade
te maken krijgt. Maar anderzijds ook niet, omdat wij als AFM
risicogestuurd opereren en derhalve keuzes moeten maken waar
wij onze aandacht als toezichthouder op focussen. Dat u niet direct
onze aandacht heeft, is dus eigenlijk een compliment naar u toe.”

Kockelkoren belichtte in zijn verhaal met als titel ‘Claimshandling: Perspectief AFM’ het onderwerp schadebehandeling
bekeken vanuit het gezichtsveld van de toezichthouder.
Na eerst een korte introductie te hebben gegeven over het
ontstaan, ontwikkeling en werkwijze van de inmiddels 550
fte’s tellende AFM, stond hij stil bij de twee toezichtvormen:
het prudentieel toezicht, dat ressorteert onder de DNB (‘Krijg
ik mijn geld terug als ik het naar een financiële instelling
breng?’) en het onder de AFM vallende gedragstoezicht
(‘Word ik eerlijk behandeld als me tot een financiële instelling
wendt?’).
In een ideale wereld is er volgens het AFM-bestuurslid geen
toezicht nodig en regelt elke sector het kwaliteitsniveau, het
onderling vertrouwen en andere spelregels zelf. “Naarmate
de tijd vordert en een sector groeit wordt dat lastiger en is
er geen ander mechanisme om die zaken vast te stellen dan
door toezicht door de overheid. “Je ziet de laatste tijd dan
ook de toezichtstaken toenemen in tal van bedrijfstakken,
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waaronder bijvoorbeeld de accountancy en de financiële
dienstverlening.”

Interactie
Tijdens een levendige interactie met de zaal kreeg de
toezichthouder vele vragen op zich afgevuurd. Bijvoorbeeld
wat de verdiensten zijn van toezichthouder AFM?
Kockelkoren antwoordde daarop: “Voor wat betreft de
financiële dienstverlening hebben we via de Wft onder
meer het klantbelang meer centraal gesteld en op de agenda
gekregen van zowel de kleinere als de grotere aanbieders.
Vaak hoor je van laatstgenoemde groep dat het de kleinere
partijen zijn die ‘ er een rommeltje van maken’ en dat het bij
hen ‘wel goed is geregeld’. Onderzoek naar de kwaliteit van
het hypotheekadvies toonde echter geen noemenswaardig
verschil aan in de kwaliteit van de dienstverlening van
zowel kleine(re) hypotheekadviseurs en die van de ketens
en andere grote aanbieders. Het niveau was vergelijkbaar
laag. De sector is er, mede geholpen door de crisis en de

DSB-affaire mee aan de slag gegaan met als gevolg dat het
kwaliteitsniveau substantieel is verbeterd. Ik durf dan ook te
stellen dat dit mede de verdiensten is van de AFM.”

persoonlijke communicatie en begeleiding van verzekerden,
waarbij de schade-expert voor gedupeerde vaak de eerste
contactpersoon is aan wie hij zijn verhaal kwijt kan.”

Een van de aanwezigen vroeg Kockelkoren naar zijn mening
over het feit dat het vak van expert geen erkend beroep is.
Volgens het AFM-bestuurslid kun je daar op twee manieren
naar kijken. “Je kunt het jammer vinden dat iedereen zich
schade-expert mag noemen en er hieromtrent geen weten regelgeving is. Of je kunt er juist blij zijn omdat je dat
toetreding tot het vak via zelfregulering kunt regelen.” Op zijn
hierop aansluitende vraag aan de zaal waar de voorkeur naar
uitging - toezicht door de AFM of zelfregulering via het NIVRE
– antwoordde het overgrote deel van de aanwezigen voor
het laatste. Om buiten de aandacht van de toezichthouder
te blijven, is het volgens Kockelkoren wenselijk dat NIVRE
bevordert dat een zo groot mogelijk percentage experts in
het register staat ingeschreven. Al blijft volgens hem altijd
het risico bestaan dat ‘een paar rare fratsenmakers’ het voor
de gehele sector verprutsen.

Daarnaast noemde hij nog een aantal verbeterpunten.
“Regelmatig nog ontbreekt er een helder kader en visie
hoe het klantbelang (beter) centraal kan worden gesteld
en kan er nog de nodige vooruitgang worden geboekt in
de schadeaansturing van intermediairs en gevolmachtigd
agenten, waarop veel verzekeraars geen of onvoldoende
zicht hebben Ook vindt de sturing van de eigen organisatie
vooral plaats op tevredenheidsindicatoren en niet of beperkt
op kwaliteitsindicatoren.”

Kosten versus opbrengsten
Een andere vraag had betrekking op de verhouding tussen de
kosten en opbrengsten van de AFM. Kockelkoren antwoordde
ervan overtuigd te zijn dat zijn organisatie de geïnvesteerde
euro’s –ca. 80 miljoen euro – kan verantwoorden, al zei hij
daar geen exact bedrag op te kunnen plakken. “Hoe vertaal
je bijvoorbeeld een gerealiseerde kwaliteitsverbetering in
een geldbedrag?” Ook wees hij op de uitkomsten van de
periodieke monitoring van de manier waarop banken en
verzekeraars de klant centraal stellen. “In 2010 scoorde de
sector een 2,7 op een schaal van vijf; in de jaren daarna
is dat geleidelijk gestegen naar een 3,5 in 2013. Qua
claimshandling is het cijfer gestegen van een ‘3’ in 2012
naar eveneens een ‘3,5’ in 2013. De sector boekt dus op
beide punten vooruitgang, al is er nog veel ruimte voor
verbetering. Bijvoorbeeld aan de voorkant het samenspel
tussen producten en voorwaarden en aan de achterkant in de

Uitdaging
Gevraagd naar de uitdaging voor de AFM, zei Kockelkoren
dat ‘het de ultieme uitdaging is om de AFM overbodig te
maken en de verantwoordelijkheid terug te brengen bij de
verzekeringsmarkt’. “Voorwaarde daarvoor is wel dat de
sector zaken uit eigen wil oppakt en goed regelt. Daarvoor
is er nog volop ruimte voor verbetering. Als je mij vraagt of
de verbeteringen uit de sector zelf komen of ontstaan onder
druk van de samenleving en van de toezichthouder, dan
denk ik dat in de meeste gevallen sprake is van het laatste”,
aldus Kockelkoren, volgens wie voor het (terug)winnen van
het consumentenvertrouwen essentieel is dat de sector zelf
meer haar verantwoordelijkheid oppakt.
Kockelkoren heeft vorige maand aangekondigd later dit jaar
de AFM te gaan verlaten. Aan het einde van de bijeenkomst
vroeg Kamervoorzitter Hans de Hoog, die namens het NIVRE
de presentatie begeleidde, hem wat hij het meeste zal missen
aan zijn werk als toezichthouder en welke dossiers hem het
meest zijn bijgebleven. Het AFM-bestuurslid antwoordde op
de eerste vraag met ‘het inzetten voor de financiële markten’
en op de slotvraag met ‘de DSB en het provisievraagstuk in
de Wft, dat veel tongen heeft losgemaakt en de gemoederen
danig heeft beziggehouden.’ l
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Eerste drie sessies cursus ‘De psychologie van het schadespel’ snel volgeboekt

Eerst aandacht voor de emotie
en dan pas de inhoud
band van Ali B. Hij ging steeds een-op-een situaties aan met
de cursisten waarbij hij hun gedrag becommentarieerde en
nuttige tips gaf. Bleeker, die onlangs haar 10-jarig jubileum
vierde als zelfstandig ondernemer, zorgde daarbij voor de
theoretische onderbouwing. Die combinatie werkte bijzonder
goed, ook al omdat de schade-experts zich met volledige
overgave en motivatie op hun rol stortten.
Tijdens de ochtendsessie werd er vooral gefocust op de
eigen reacties. Gesprekken over schadeafhandeling bewegen
zich op de niveaus inhoud, emotie en agressie en je kunt, zo
stelden Bleeker en Dogan, niet met je gesprekspartner over
de inhoud gaan praten voordat je met je hem qua beleving
op één lijn zit en je zijn/haar eventuele emoties in de juiste
banen hebt kunnen leiden.

Snelle ademhaling en een droge keel
Emoties de baas blijven. De eigen spanning in toom houden. Begrip
tonen en grenzen aangeven. Het gaat hier niet om onderdelen van een
willekeurige zelfhulpgroep maar om adviezen aan een select groepje
schade-experts die zich had ingeschreven voor de nieuwe cursus ‘De
psychologie van het schadespel’ in Harderwijk. Gegeven en speciaal
voor het NIVRE ontwikkeld door Bleeker Training & Advies.
De deelnemers, meestal ervaren schade-experts, hadden,
zoals zij vertelden, in hun werk regelmatig te maken met
oplopende emoties, agressie en zelfs fysiek geweld. In
zo’n situatie is het lastig om kalm te blijven en in elk geval
belemmert het je in een optimale schadeafwikkeling, zei een
van hen. Cursusleider Dianne Bleeker, die ooit begon als agent
en zich later binnen haar eigen bedrijf onder meer bezig hield
met nazorg na overvallen, onderscheidde de problematiek
in de volgende onderdelen: herkennen van gedrag, het
beïnvloeden van jezelf en het beïnvloeden van de ander door
het werkbaar maken van emotie en het stoppen van agressie.
Zij vertelde de cursisten dat ze na afloop een handige kaart
kregen waarop de principes van de communicatie in dit soort
gesprekken nog eens duidelijk werden uitgelegd.

Acteur
Bij de cursus werd Bleeker geassisteerd door acteur en docent
Deniz Dogan, die al 17 jaar gespecialiseerd is in communicatie
en interactie tussen mensen. Dogan is van origine sociaal
econoom, maar is ook muzikant en speelde onder meer in de
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Daarbij moet je in de allereerste plaats je eigen spanning
in bedwang weten te houden, maakten docent en acteur
duidelijk. De verschijnselen van stress zijn voor iedereen
duidelijk: hogere hartslag, droge keel, hogere stem, snellere
ademhaling en vochtige en trillende handen. Met als
negatieve bijverschijnselen dat de ratio daalt en je gedachten
vaak op hol slaan. De adrenaline spuit door je lichaam en je
spieren maken zich gereed voor actie en het gevecht of om te
vluchten. Alleen is er in onze huidige maatschappij (gelukkig)
niet zoveel meer waarvoor daadwerkelijk moet worden
gevochten.
Hoe dit systeem bij elk mens feilloos werkt, maakte Deniz
Dogan duidelijk aan de hand van eenvoudige oefeningen
waarbij hij onder andere confronterend vóór of achter de
cursisten ging staan. Iedereen bleek op zijn eigen manier te
reageren op de spanning die dit opriep. De oplossing is om de
eigen spanning snel te herkennen en die werkbaar te houden,
zei de acteur. Dat kan onder andere door je ademhaling beter
te reguleren via een lage buikademhaling, een techniek die je
jezelf kunt aanleren.

Spanning heeft functie
Aan de andere kant is het ook zo dat spanning een functie
heeft, zei hij. “Als je totaal geen spanning meer voelt, kan het
zijn dat je ongeschikt bent geworden voor je functie. Bij de
politie is dit wel eens voorgekomen. Spanning heb je namelijk
ook nodig om waakzaam te blijven. Iemand die geen enkele
stress meer voelt kan een situatie gaan onderschatten.”

Als schade-expert kun je gemakkelijk in een lastige of zelfs
bedreigende situatie verzeild raken, zo bleek uit de reacties
van de deelnemers. Niet alleen kunnen gedupeerden
regelmatig alle registers open trekken op het gebied van
emoties en manipulatie, ook kan de expert letterlijk in een
dreigende situatie terechtkomen. Zo vertelde een van de
cursisten dat de deur achter zijn rug letterlijk op slot ging
met de woorden: “Zo jij komt hier niet weg voordat wij deze
schade goed hebben geregeld.”

Zelf kiezen voor een aanpak
Het is belangrijk dat je als expert zelf een keuze maakt
voor een bepaalde aanpak in het gesprek, zegt Dogan.
“Probeer daarnaast snel uit te vinden in welke stemming je
gesprekspartner verkeert. Als hij je boos of zelfs agressief
benadert, kan dat diverse oorzaken hebben. Het kan te maken
hebben met teleurstelling over het aanbod maar ook met
meer ongrijpbare zaken als de situatie thuis, werkdruk, lastige
collega’s of zelfs problemen in het verkeer.”
Hij vervolgt: “Wat het ook is, je komt niet verder in een gesprek
als je gesprekspartner nog boordevol emoties zit. Je kunt
luisteren, meeveren, ruimte geven, begrip tonen, de situatie
nog eens benoemen, samenvatten en doorvragen. Maar wat
je ook doet, de emotie moet eerst worden geneutraliseerd
voor je weer een zakelijk gesprek kunt voeren.”

Boze verzekerde
Tijdens het middagsessie werden diverse gesprekken
geoefend waarbij acteur Deniz Dogan steeds de rol van de
verwijtende, boze of woedende verzekerde op zich nam. Het
bleek steeds weer dat je met een paar onhandige woorden of
een belerende of bevoogdende toon je gesprekspartner snel
op de kast kunt krijgen.
Ook bleek dat sommige cursisten de neiging hadden zich te
veel achter de regels te verschuilen. Dat maakt een boze klant
alleen nog kwader, zei Dogan. “Zeg dan gewoon: mijnheer, ik
snap dat u zich gepakt voelt door de verzekeraar. Dat levert
een beter contact op. Mensen die teleurgesteld zijn, willen
zich in eerste instantie gehoord voelen door de tegenpartij.
Ze willen hun emotie of woede aan iemand kwijt.”

voorstellen dat hij teleurgesteld en boos is. Hij moet kunnen
merken dat je zijn boosheid serieus neemt.”
In dit soort gesprekken is het van het grootste belang dat je
ruimte laat voor de emotie en de angel uit het gesprek haalt,
aldus Dogan. “Daarna kun je het gesprek rustig voortzetten,
maar geef steeds een duidelijke uitleg, zodat er geen
ruimte voor andere interpretaties komt, blijf rustig, wees
standvastig in je mening en ga niet draaien waardoor er weer
onduidelijkheid kan ontstaan.”

Helicopterview
Wees ook voorzichtig met het aanvoeren van nieuwe
argumenten in het gesprek, adviseerden Bleeker en Dogan.
“Sommige argumenten kunnen weer tot een nieuwe discussie
leiden. Zeg liever dat jij een bepaalde reactie niet prettig vindt
dan iets als: ‘zo gaan wij hier in Nederland niet met elkaar om’.
Zo’n algemene uitspraak, laat namelijk weer ruimte voor een
nieuwe discussie.”Heel belangrijk ook is volgens hen de toon
die je gebruikt in het gesprek. “Je moet van te voren even
oefenen en bedenken hoe je duidelijk kunt zijn zonder je
boven je gesprekspartner te positioneren. Probeer ook een
belerende of schoolmeesterachtige toon te vermijden. Een
dergelijke toon werkt echt contraproductief.”

De grootste valkuil
Te lange inleidende gesprekken konden ook geen genade
vinden in de ogen van de acteur. Bedenk wel dat door een
omhaal van woorden de spanning en de irritatie bij de
tegenpartij behoorlijk kan oplopen, zei hij. Hij signaleerde
ook dat veel cursisten in de gesprekken met hem als
ontevreden klant veel te vlug door wilden naar het
inhoudelijke deel van het gesprek. “Dat is de grootste valkuil
in dit soort gesprekken.”
De emotie veronachtzamen en snel overschakelen naar de
concrete inhoud. Je kunt beter niet iets zeggen als: ik snap
dat u boos bent mijnheer, maar u moet wel begrip opbrengen
voor onze regels die……. enzovoorts. Beter is het om je
gesprekspartner eerst duidelijk te maken dat je je goed kunt

“Als jij en je gesprekspartner er echt niet uit komen, kunnen
jullie altijd nog overschakelen op metacommunicatie in
de vorm van een helicopterview”, adviseerde Dogan. “Je
gaat dan als het ware boven het gesprek hangen en zegt
bijvoorbeeld: Zo komen wij niet verder in het gesprek. Hoe
gaan wij dit samen oplossen?” Bleeker en Dogan raadden
hun cursisten wel aan steeds duidelijk grenzen te trekken in
lastige gesprekken. “Benoem het gedrag, benoem het effect
en geef duidelijk aan wat wel en wat niet kan”. Voor situaties
waarin je als expert wordt gediscrimineerd, geïntimideerd
of zelfs bedreigd is er in de ogen van de cursusleiding maar
één oplossing. “Het gesprek beëindigen en wegwezen”, aldus
Deniz Dogan. “Je eigen veiligheid gaat altijd voor.” l
— www.nivre.nl —
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RCF-bestuur onderzoekt mogelijkheid modulaire opzet met deelcertificaten

Ook SPV erkend als opleidingsinstituut
voor opleiding tot fraudecoördinator
Tot dusver konden geïnteresseerden de opleiding tot gecertificeerd
fraudecoördinator van het geassocieerde Register Coördinator
Fraudebeheersing (RCF) uitsluitend volgen bij NIBE-SVV. Om de
marktwerking te bevorderen streeft het RCF-bestuur al enige tijd
naar uitbreiding van het aantal aanbieders. In die missie is het
inmiddels geslaagd. Sinds begin dit jaar is ook de fraudeopleiding
van de Stichting Politie Vormingscentrum (SPV) in Vaassen door
het RCF erkend en gecertificeerd. “Dat houdt alle aanbieders
scherp en zorgt er voor dat er meer diversiteit in de aangeboden
lesstof komt”, licht mr. Ton Haen toe, integrity officer bij Achmea
en binnen het RCF-bestuur voorzitter van de Commissie Erkenning
Opleidingen.
Tijdens het gesprek blikt hij niet alleen terug op het ontstaan
en de ontwikkeling van de (RCF)fraudeopleiding en de komst
van het tweede erkende opleidingsinstituut. Haen vertelt
verder dat de fraudeopleiding al geruime tijd op een veel
breder terrein de volle aandacht van het RCF-bestuur heeft.
En dat er plannen tot verdere verbetering en vernieuwing
zijn, waaronder het periodiek uitvoeren van audits van de
fraudeopleidingen, een modulaire opzet met deelcertificaten
en het aanbieden van de RCF-opleiding aan andere financiële
instellingen.

Naar een hoger kennisniveau
Om het kennisniveau van medewerkers binnen de
verzekeringsbranche op het gebied van fraudedetectie en
-beheersing op een hoger niveau te brengen, is een jaar of
tien geleden vanuit een aantal, vooral grote verzekeraars en
de politieacademie tezamen met NIBE-SVV een specifieke
opleiding ontwikkeld die opleidt tot gecertificeerd
fraudecoördinator. Het RCF fungeert onder auspiciën van het
CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit), maar de
uitvoering van register is uitbesteed aan het NIVRE. Het RCF
telt momenteel ca. 300 ingeschreven fraudecoördinatoren.
NIBE-SVV was lang de enige aanbieder en het RCF-bestuur
is met het oog op de gewenste marktwerking op zoek gegaan
naar meerdere instituten met een fraudeopleiding. “Het SPV,
dat een opleiding heeft ontwikkeld toegespitst op zorgfraude,
bood deze ons aan, maar die hebben we in eerste instantie
afgewezen omdat deze onvoldoende voldeed aan onze
eisen. Het SPV heeft nadien de opleiding aangepast en is de
fraudeopleiding inmiddels wel door het RCF gecertificeerd.
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Mr. Ton Haen: “Marktwerking houdt alle
aanbieders scherp en zorgt er voor dat er
meer diversiteit in de aangeboden lesstof
komt.”

Kandidaat-fraudecoördinatoren hebben daardoor nu de keuze
uit de opleidingen van NIBE-SVV, die wat meer is toegespitst
op fraude met schade- en levensverzekeringen, en die van
SPV, die meer verdieping kent op het gebied van zorgfraude.”

Audits en andere plannen
Nieuw is volgens Haen dat in het vervolg beide opleidingen
periodiek zullen worden getoetst om te kijken of ze nog
voldoen aan de (veranderende) eisen van het RCF. “Wie niet
goed uit de audits komt, kan uiteindelijk zijn certificering
kwijt raken. Op deze manier willen wij bevorderen dat dat
de opleidingen mee-evolueren met de ontwikkelingen in de
markt, bijvoorbeeld op het gebied van de wet- en regelgeving
en informatie-uitwisseling. Informatie-uitwisseling is in mijn
ogen de kern van fraudebeheersing.”
Daarnaast denkt men binnen het RCF-bestuur aan de opzet
van een soort basisopleiding fraudeherkenning voor mensen
die geen fraudecoördinator willen of kunnen worden,
maar in hun werk wel met fraude te maken hebben en wat
meer kennis op dit vlak zouden willen hebben. “Hiermee
snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds kunnen hierdoor
meer professionals in de verzekeringsbranche kennis van
fraudebeheersing opdoen. Dat is heel belangrijk, omdat
fraudecoördinatoren nu eenmaal sterk afhankelijk zijn van
signalen van de werkvloer. Bovendien zou op deze manier
via deelcertificaten een modulaire opbouw van de opleiding
tot RCF mogelijk gemaakt kunnen worden”, aldus Haen,
volgens wie een volgende stap zou kunnen zijn om de RCFopleiding nadrukkelijker dan nu het geval is aan te bieden
aan financiële instellingen buiten de verzekeringsbranche,
bijvoorbeeld aan banken. “Die mogelijkheid gaan we de
komende tijd nader onderzoeken.” l

Uitspraak Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep van het NIVRE heeft op 14 januari 2015 een uitspraak
gedaan over de handelwijze van een contra-expert. Hieronder treft u de uitspraak aan.

1. Na de uitschrijving als NIVRE-expert is de contra-expert
berichten blijven ondertekenen met de vermelding FUEDI-ELAE. Die
vermelding is slechts geoorloofd indien men daadwerkelijk FUEDIELAE geregistreerd is. Dat kan slechts het geval zijn indien men
geregistreerd is bij een nationale organisatie zoals het NIVRE. Na
de uitschrijving uit het NIVRE-register is de expert niet bevoegd om
aan FUEDI-ELAE te refereren, terwijl hij dat kennelijk wel is blijven
doen. De beroepscommissie wijst er in het verlengde hiervan
op dat het ook het expertisebureau niet is toegestaan om bij de
omschrijving van ‘ons team’ op de website bij de naam van de
uitgeschreven expert de vermelding FUEDI-ELAE te plaatsen.
2.	Ten tijde van het optreden van de contra-expert golden ter zake van
financiële honorering van activiteiten in de hoedanigheid van
contra-expert de navolgende gedragsregels:
1. De contra-expert dient te allen tijde volledig inzicht te geven in
de financiële consequenties van zijn betrokkenheid en een heldere
uiteenzetting te geven van de positie van de contra-expert ten
opzichte van de cliënt als ook ten opzichte van de verzekeraar en de
eventueel door deze benoemde expert.
2. De contra-expert zal dienen aan te geven onder welke
		 voorwaarden van de verzekering de kosten van de contra-expert
		 voor rekening van de verzekeraar of van de cliënt komen.
Deze gedragsregels zijn ontleend aan uitspraak nummer 2008001
van 12 februari 2009 van de beroepscommissie, welke uitspraak
geacht moet worden aan verweerder bekend te zijn, omdat deze in
geanonimiseerde vorm is gepubliceerd. De beroepscommissie stelt
vast dat de handelwijze van de contra-expert met betrekking tot de
financiële afwikkeling van diens activiteiten als contra-expert niet
alleen niet leidt tot het verkrijgen van transparantie tussen partijen in
de zin van het door de contra-expert opgestelde ‘eerste verslag’, maar
evenmin in overeenstemming is met de hierboven geformuleerde
gedragsregel dat de contra-expert te allen tijde volledig inzicht dient
te geven in de financiële consequenties van zijn betrokkenheid.

Volledig inzicht geven in de financiële consequenties impliceert
allereerst dat een verzekerde een totaalbeeld heeft in uren
en bedragen van hetgeen de contra-expert ter zake van zijn
werkzaamheden zowel aan de eigen verzekeraar van verzekerde
declareert als ook – aanvullend – declareert bij de verzekerde zelf.
Immers op basis van dit totaalbeeld krijgt de verzekerde eerst inzicht
in het geheel van de door de contra-expert verrichte activiteiten. Dit
totaalbeeld heeft de contra-expert in het voorliggende geval niet
verschaft aan appellant. Onverenigbaar met het hierboven bedoelde
totaalbeeld in uren en bedragen is voorts de aanvullende declaratie, in
te vullen op basis van een zogenaamde ‘succes fee’, waarvoor volgens
de contra-expert geldt “dat het vanzelf spreekt dat deze niet kan
worden gespecificeerd”. Dat geldt temeer wanneer – gelijk in casu –
de contra-expert in zijn eerste verslag met zoveel woorden aangeeft
“wij hebben met u de afspraak gemaakt dat wij al onze uren en kosten
inzichtelijk zullen maken en dat u zelf bepaalt of u deze eventuele
resterende expertisekosten aanvullend aan ons betaalbaar wil stellen”.
Het hanteren van een systeem van declareren op basis van een
‘succes fee’ schept voorts het reële gevaar dat de expert in strijd zal
handelen met de gedragsregel dat hij zich bij het uitoefenen van zijn
opdracht steeds objectief opstelt en zich slechts laat leiden door de
belangen van de betrokken partijen en niet door enig eigen belang.
Onverenigbaar met de gedragsregel dat een contra-expert te allen
tijde volledig inzicht dient te geven in de financiële consequenties
van zijn betrokkenheid, is voorts een honoreringssysteem waarbij
de contra-expert enerzijds bij de aanvang van zijn werkzaamheden
benadrukt dat hij alle bestede uren en gemaakte kosten inzichtelijk
zal maken en dat het aan de verzekerde/klant is of hij deze eventuele
resterende expertisekosten aanvullend betaalbaar wil stellen (ofwel
in de woorden van de contra-expert: “er is hier geen enkele juridische
verplichting aan verbonden, behoudens een morele verplichting”),
terwijl anderzijds de contra-expert ‘aan het einde van de rit’ zonder
enige uren- en kostenverantwoording bij een in zijn ogen kennelijk
acceptabel resultaat een succes fee in rekening brengt, waarbij het
karakter van ‘een morele verplichting’ niet meer doorklinkt.
3. Beslissing beroepscommissie: berisping en publicatie in
geanonimiseerde vorm
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Veel animo voor seminar over voertuigen die rijden op aardgas

“Een veilig systeem, maar de mens
vormt een potentieel gevaar”
Dat het branchebestuur Motorvoertuigen een goede keuze had
gemaakt met de organisatie van een seminar over ‘Rijden op
aardgas’, werd meteen duidelijk. Op dezelfde dag dat de mailing
naar de ingeschreven automotive experts was verstuurd, was
de bijeenkomst ‘vol’ geboekt met 80 aanmeldingen. De snelle
beslissers zullen daar geen spijt van hebben gehad, want in een
bijna drie uur durend programma vertelde consultant en trainer
Gert Jan Rap hen alle ins & outs over aardgasvoertuigen, de
verschillen met benzinevoertuigen en welke potentiële problemen
zich hierbij kunnen voordoen.
Rap kan gerust als dé deskundige op het gebied van
alternatieve brandstoffen als LPG (Liquefied Petroleum Gas),
aardgas, CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied
Natural Gas) en H2 (waterstof) worden aangemerkt. Hij
is al meer dan 30 jaar actief in de business, waarvan sinds
2006 als zelfstandig trainer en consultant onder de naam
RAP Clean Vehicle Technology. In die hoedanigheid staat
hij onder meer voertuigfabrikanten, busvloten en bedrijven
met raad en daad terzijde met betrekking tot alternatieve
brandstoffen. Daarnaast verricht hij desgevraagd op dit
gebied schadeomgevingsanalyses. “Ik ben heel breed bezig
op een smal gebied”, zo omschrijft hij zijn werkzaamheden
van zijn eenmansbedrijf dat opdrachten krijgt vanuit de
gehele wereld.

Aardgasvoertuigen
Rap praatte tijdens de bijenkomst, die op 11 februari jl. plaats
vond bij Scania in Zwolle, zijn aandachtig gehoor onder meer
bij over de historie en ontwikkeling van aardgasvoertuigen
en over de verschillende brandstoffen en hun specifieke
(technische) kenmerken, eigenschappen en potentiële
problemen. Daarbij belichtte hij zowel de conventionele
(benzine, diesel) als de alternatieve brandstoffen (LPG,
Ethanol/E85, biodiesel, PPO, CNG, LNG en waterstof) en
aandrijfsystemen (hybride, elektrisch). Ook bracht hij hen
de nodige technische kennis bij over aardgassystemen
en andere relevante informatie rond de regelgeving van
deze voertuigen, alsmede de verschillende CNG- en LNGvoertuigen die op de Nederlandse wegen te zien zijn.
Het moet hem van het hart dat met name elektrische
en hybride voertuigen en hun specifieke kenmerken en
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problemen vandaag de dag volop de aandacht krijgen en
die voor aardgasvoertuigen altijd wat ondergesneeuwd
is geraakt. “En dat terwijl er wereldwijd zo’n 17,7 miljoen
rondrijden, waarvan ca. 7.600 bussen en personenauto’s
in ons land. Binnen Europa is Italië de absolute koploper
met 885.000 aardgasauto’s, op ruime afstand gevolgd door
Duitsland (ruim 98.000) en Rusland (ca. 90.000).”

Potentiële problemen
Het zal niemand verbazen dat de aanwezige automotive
experts vooral ook belangstelling hadden voor de gevolgen
van een schade en andere potentiële (technische) problemen
bij aardgasvoertuigen. Bij Retrofit-voertuigen noemde hij
onder meer een verkeerde calibratie van de CNG-injectie
(door bijv. verkeerde mengsel-samenstelling in bepaalde
belastinggebieden), een voor CNG niet of beperkt geschikte
motor (problemen door inslaande of verbrande kleppen),
het ontstekingssysteem (zwaardere belasting waardoor
kans op motorschade door overmatige slijtage van bougies
en bougie-kabels of een trage verbranding met kans op
oververhitting), katalysator (slechte verbranding) en benzine
(verouderde brandstof waardoor problemen met pomp/filter
kunnen ontstaan).

Ook schetste hij een aantal problemen met zogeheten ‘OEM’
(Original Equipment Manufactorer)-voertuigen. Als eerste
noemde hij de automatische adaptie van L-Gas / H-Gas/
(Oudere voertuigen hebben niet altijd voldoende ‘zelflerend
vermogen’ voor de Nederlandse aardgaskwaliteit”), benzine
(“Ook hierbij kan verouderde brandstof tot problemen met
pomp / filter etc. leiden”) en slecht onderhoud / onkunde bij
monteur.

Overige probleemveroorzakers
Bij zogeheten ‘Dual-Fuel retrofit’-voertuigen kunnen
volgens Rap twee zaken voor potentiële problemen zorgen:
motortechnische problemen (bijv. slechte verbranding in
delen verbrandingsruimte en het ontstaan van koolafzetting)
en een pré-turbo mengselbereiding waarbij door statische
lading in de intercooler een ontsteking in het mengsel
kan ontstaan. “Verder kunnen ook potentiële problemen
ontstaan door onderhoud en reparatie. Bijvoorbeeld door
het ontbreken van voldoende kennis bij de monteur of van
het juiste testgereedschap. Ook bij het monteren van de CNG
cilinder gaan dingen soms fout, bijvoorbeeld doordat deze
mechanisch of elektrisch verkeerd zijn aangesloten of foutief
zijn gemonteerd.”
Bij de CNG-cilinder kunnen problemen mogelijk het gevolg
zijn van beschadiging (insnijding/deuk, zonlicht, chemicaliën)
of gebruik (roest inwendig of uitwendig) of van technische
aard zijn (delaminatie composiet cilinders). De afsluiter gaat
bijv. niet meer open of dicht, er treedt interne lekkage op,
oververhitting van de spoel of de doorstroombegrenzer
komt niet of juist te snel in. Bij leidingen & koppelingen
kunnen een verkeerde montage of verkeerde materialen
tot problemen leiden. Bij motorcomponenten kunnen dat
de drukregelaar (bijv. door defect membraan / regelklep)
of de injectoren zijn (leveren te veel of te weinig gas en –
bij retrofit - het doorschuren of uitdrogen van slangen /
leidingen, het gebruik van verkeerde slangklemmen, een
verkeerde montage injectoren in spruitstuk of een slechte
elektrische verbindingen.

Schade(onderzoek)
Rap ging in zijn verhaal ook uitgebreid in op schades
aan aardgasvoertuigen, die hij onderverdeelde in
aanrijdingsschade en (technische) motorschade. Met het
oog op het eerste wees hij onder meer op de richtlijn PGS
26 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), op grond waarvan
werkzaamheden in de buurt van het hogedruksysteem
alleen mogen worden uitgevoerd onder leiding van een
gespecialiseerde CNG-deskundige. “Indien de leidingen niet

drukloos zijn is er een grote kans op beschadiging van het
voertuig of – nog erger – op letsel bij de monteurs.”
Hij benadrukt dat het daarom uitermate belangrijk is dat de
monteurs kennis van zaken hebben. “Het (aardgas)systeem
is op zich veilig; het potentiële gevaar schuilt echter in de
mensen die ermee (moeten) werken. Zeker in Nederland
zijn monteurs uit serviceoogpunt snel geneigd aan een
auto te gaan sleutelen en wordt het eigen kennisniveau
zo nu en dat wat overschat. Met alle mogelijke gevolgen
van dien. Bij het onderhoud en de reparatie van CNGsystemen dient veiligheid dan ook voorop te staan. Mijn
credo aan monteurs is dan ook steevast: controleer altijd
de systeemdruk, maak het voertuig voorkeur drukvrij, volg
de instructies van de componentfabrikant, vertrouw niet op
het correct functioneren van de componenten (afsluiters /
terugslagklep) en schakel waar mogelijk een CNG-technicus
in of raadpleeg een andere deskundige.”
In dit verband wees hij op de komst de nieuwe (LNG)
brandstof in combinatie met een nieuwe ontstekingssysteem
en derhalve met een nieuwe motortechniek, waarmee kennis
moet worden opgedaan. “De kennis daarvoor is momenteel
nog goed gecoverd bij enkele grote truckfabrikanten, maar
als die over enkele jaren ‘vrij’ in de markt komen, dan zou
dat weleens een nieuw zorgenkindje kunnen gaan vormen.”
Hij attendeerde de aanwezige schade-experts er verder
op dat er bij werkzaamheden in de spuitcabine erop gelet
moet worden dat de temperatuur hierin niet de 55°Celsius
overschrijdt. Ook vertelde hij dat (aard)gasinstallaties lang
niet altijd op de juiste wijze worden ingebouwd. “Daardoor
is er kans op spanningscorrosie op leidingen, waardoor deze
op den duur kunnen barsten of scheuren”, aldus Rap, die
zijn verhaal lardeerde met enkele sprekende voorbeelden
van calamiteiten uit de praktijk. “Er gaat niet veel mis met
aardgasvoertuigen, maar als het een keer fout gaat dan is het
vaak meteen ook ernstig mis.” l
— www.nivre.nl —
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l in- en uitschrijvingen geregistreerden
KANDIDAAT-NIVRE REGISTER-EXPERTS •

inSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERDE REGISTERS •

Kandidaat-Register-Coördinator Fraudebeheersing		
Motorvoertuigen			
De heer M.D. van der Velden
per
5 maart
2015
De heer drs. J.P.A.J. Broeders MBI
per 17 februari
De heer J. Ferwerda
per
17 maart
Personenschade		
De heer A. Broers
per
2 februari
2015
Register-Coördinator Fraudebeheersing			
Mevrouw S.D.N. van der Schaft-den Otter per
9 februari
De heer P.P.J. van Deemen
per
3 februari
2015
De heer C. Meyborg
per
5 maart
De heer S. Toonen
per
5 maart
2015
Toedrachtonderzoek		
Mevrouw E.J. Snel
per
9 april
Kandidaat-Register-Risicodeskundige			
De heer A.G. Alblas
per 20 februari
2015
De heer P.C. van Kampen
per
5 maart
De heer T. Kreuk
per 26 februari
NIVRE REGISTER-EXPERTS •

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ATV			
uitSCHRIJVINGEN •
Mevrouw mr. R.S. Baumann
per
1 maart
2015
De heer ing. A. Kommers
per
1 maart
2015
Motorvoertuigen			
Brand			
De heer J.P. Versloot
per
3 februari 2015
De heer D.E. Cocx
per
2 april
2015
De heer H. van Walen
per
20 maart 2015
De heer ing. R.C. Housheer
per
2 februari
2015
Scheepvaart en Techniek			
Mevrouw M.A. Stuart
per 20 februari
2015
De heer ing. A.H. Warmerdam
per
1 maart 2015
Motorvoertuigen			
De heer M. Vijzelaar
per
1 maart 2015
De heer S. Talsma
per 17 februari
2015
Opname			
uitSCHRIJVINGEN GEASSOCIEERDE REGISTERS •
De heer M.A.J. Goudsblom
per
9 februari
2015
Personenschade			
Register-Risicodeskundige			
De heer mr. P.A.W.H. Huijsmans
per
5 maart
2015
De heer H.A.J. van den Berg
per 27 feburari
2015
De heer F.A. Tervooren
per 20 februari
2015
Mevrouw mr. S.K. van der Waal
per
2 april
2015
Toedrachtonderzoek			
De heer G.J.C. Drechsler
per
5 maart
2015

agenda l
Branche Motorvoertuigen
Event:
Expertisecafé
Locatie: 	Mercedes Benz Nederland b.v., Utrecht
Datum: 18 en 19 mei (15.30 tot 20.00 uur)
Bijeenkomst in het teken van fraude en voertuigcriminaliteit en het
voorkomen ervan. Met medewerking van Anton Cornelissen, trainer
Mercedes Benz Nederland b.v., over ‘Achter de digitale schermen’, Henk
van Vliet, Kiwa SCM, over ‘Voertuigbeveiligingsystemen’ en Gerard van
Warmerdam, senior onderzoeker bij EMN Forensic, over ‘De wereld van
voertuigcriminaliteit’.

Branche Risicodeskundige
Event:
Workshop Digitale vrachtbrief
Locatie: 	Transfollow Beurtvaartadres, Nootdorp
Datum: 19 mei (15.00 tot 19.00 uur)
In deze interactieve workshop staat de (digitale) vrachtbrief centraal.
Aan bod komen vragen als ‘Hoe is de wetgeving over de vrachtbrief
geregeld?’ ‘Waarom wordt er nog steeds een papieren vrachtbrief
gebruikt?’, ‘Is er al een digitale veilige oplossing voor de papieren
vrachtbrief?’ en ‘Waarop moet je letten bij het opnemen van
ladingschade op de vrachtbrief?’ Met medewerking van mevr. S. Stibbe
en de heren P. Huijgen en M. Koch van Transfollow Beurtvaartadres.

Branche ATV Agrarisch
Event:
Seminar ‘Voedsel- en dierveiligheid’
Locatie: 	Van der Valk, Vianen
Datum: 27 mei 26 maart (14.30 tot 19.30 uur).
Tijdens dit seminar staan schades aan diervoeders en humane
voedingsmiddelen centraal, alsmede grondstoffen en additieven
die daarvoor worden gebruikt. Niels Flach, Senior Risk Engineer bij
Hannover Risk Consultancy zal ingaan op risicoinventarisaties bij
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bedrijven in de (dier)voedingssector en Manfred Hessing, QA Manager
bij ForFarmers B.V., zal bespreken hoe diervoedingsproducenten
gezamenlijk de kwaliteit proberen te waarborgen via Securefeed en
wat de ervaringen zijn van deze overkoepelende kwaliteits-organisatie.
Verder gaat Derk van Mackelenbergh, algemeen directeur Eurofrigo
en voormalig transportexpert, in op de kwaliteitsborging en inspectie
van levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de buitengrens van
de Europese Unie en belicht Tef Tevonderen, expert bij Cunningham
Lindsey Nederland, de verhouding verzekerde/expert enerzijds
en de NVWA anderzijds en de verzekeringsdekking in geval van
kwaliteitsproblemen bij voedingsmiddelen en diervoeders.

Alle branches
Event:
Cursus ‘De psychologie van het schadespel’’
Locatie: Bouw & Infra, Harderwijk
Datum: 2 juni (09.00 tot 16.00 uur).
Doel van deze eendaagse cursus, die speciaal voor het NIVRE is
ontwikkeld in samenwerking met Bleeker training & advies, is het
effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren om de
‘angels’ uit een gesprek te halen. Tijdens het programma komen de
volgende onderwerpen aan bod: herkennen van gedrag, beïnvloeden
van jezelf, je eigen spanning en beïnvloeden van de ander; emotie en
agressie. Het programma heeft een interactief en – door het werken
met een acteur – ook een levensecht karakter.

Branche Brand
Event:
Specialistenbijeenkomst Technische inventaris
Locatie: NIVRE, Rotterdam
Datum: 4 juni (15.00 tot 19.00 uur).

— www.nivre.nl —
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bij brandschade, rook- en roetschade,
storm- en waterschade, schimmelschade,
inbraak- en explosieschade én overige schades
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SLIM HERSTELLEN

Smartrepair

#schroeischade #hetepan #krassen/deuken #gaatjes
#sanitair #gesprongendouchewand #interieur/meubels

Novanet is specialist in SmartRepair
SmartRepair is het slim repareren van (kleine) beschadigingen, waarbij de oppervlakte zo min
mogelijk wordt bewerkt. Een uiterst kostenbesparende-, innovatieve en duurzame manier van herstel.

SmartRepair is toepasbaar op:

Keukens

Wij zijn tevens gespecialiseerd in:

Herstel brand- en waterschade in
keukens en van aanrechtbladen.

&

Aanrechtbladen

&

Houten meubelen

&

Sanitair

&

Houten vloeren

&

Laminaat vloeren

&

Natuursteen vloeren

&

Marmoleum vloeren

&

Kunststof gebonden gietvloeren

Kozijnen
Herstel van aluminium-, houten- en
kunststof kozijnen en gevelplaten.

Specialist in interieur- en klein
bouwkundig schadeherstel
Hyperonenweg 24

T 030 241 64 64

3542 AG Utrecht

F 030 241 63 63

E info@novanet.nl
@NovanetNL
www.schademagazine.nl

www.novanet.nl

52

