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Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl
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Schade? 
Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan interieur, keukens, kozijnen, 
gevels en vloeren te herstellen. Het resultaat? 
Een duurzame en onzichtbare oplossing, 
uitgevoerd door één van onze vakmensen.

www.novanet.nl

Landelijk alarmnummer

 0900 - 4321 4321

BELFOR, de wereldwijde leider op 
het gebied van sanerings- en 
herstelwerken na calamiteiten.

w w w . b e l f o r . c o m  w E R E L d w i j d  a a n w E z i g

de ene schade is de andere niet. Voor elk geval zijn er specifieke maatregelen nodig. daarom biedt 
BELFOR een brede waaier aan diensten die wij naargelang de situatie optimaal combineren – voor 
alle soorten schade en aangepast aan de individuele eisen van elke klant.

Een greep uit ons dienstenpakket

- Beredderingsmaatregelen

- Reinigen van gebouwen en hun inhoud

- Sloopwerkzaamheden

- Bouwkundig herstel

- Ontgeuren

- Behandelen van textiel

- Transport en opslag

- Opleidingen en trainingen

e.v.a.

 
de afdeling BELFOR Humidity 
legt zich toe op

- Geforceerde droging

- Ventilatie en verwarming

- Lekdetectie

- Schimmelsanering

- Documentdroging 

- Advies en trainingen

ROTTeRDAm 

Aluminiumstraat 25-29
 3067 GS - Rotterdam 
+31 10 2380920 

WeeSp 

Hogeweyselaan 119
 1382 JK - Weesp 
+31 294 416151 

ALKmAAR

Hazenkoog 37A
1822 BS  Alkmaar
+31 294 416151

HeeRLen 

Breukerweg 182
 6412 ZL - Heerlen 
+31 45 5233133 
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Het recht op contra-expertise bekeken vanuit juridisch perspectief
Eric van Niekerk (VanNiekerkCieremans) verschaft op verzoek van 
Troostwijk Expertise duidelijkheid in de discussie

Keurmerk Duurzaam Herstel definitief van start voor alle 
naturaherstellers 
Directeur Harry Filon van Stichting Duurzaam Repareren over het hoe 
en waarom en de voordelen van dit nieuwe duurzaamheidskeurmerk

Slachtoffer heeft behoefte aan overzichtelijke handleiding 
Herstelcoach Monetta Wuring (EMN Mens) schreef boek over 
letselschadeproces

SchadeBedrijvigheden: Nieuws van het bedrijven- en 
organisatiefront

DEKRA Curaçao groeit ook op letselgebied
Dubbelinterview met Maurits Filet (DEKRA Curaçao) en Henk Sijtsma 
(Van Kouterik Personenschade)
 
Eenvoudige schades kunnen volledig geautomatiseerd worden 
afgewikkeld
Assurantiemakelaar Klap bv biedt als eerste verzekeringsbedrijf 
in Nederland haar klanten de mogelijkheid om eenvoudige AVP-, 
inboedel- en opstalschades zelf volledig geautomatiseerd
af te handelen. Een en ander is mogelijk dankzij een samenwerking 
met EMS Claims Service Provider. Jorg Roodbeen (Klap) en Carel Kuiper 
lichten de voordelen toe.

SchadeBerichen : Kort schadenieuws uit het buitenland

Nieuw rubriek: ‘Frisse blik’
In deze nieuwe rubriek laten we telkens een directielid uit de 
verzekerings- en schaderegelingsbranche aan het woord die 
afkomstig zijn uit een andere bedrijfstak en zijn visie geeft op de 
bedrijfstak waarin hij of zij nu werkzaam is. In de derde editie Eline 
Lejeune, manager van de afdeling Personenschade bij Delta Lloyd. 
 
SchadeBerichten: Kort schadenieuws uit eigen land 

SchadeTransfers: nieuws van de arbeidsmarkt

SchadeKalender: evenementen op schade-, riskmanagement en 
verzekeringsgebied in de komende periode.

INHOUD

vOOrwOOrD

Toekomst
Mijn werk als vakjournalist brengt met zich mee dat ik de vragen stel en 
dat de geïnterviewden daarop een antwoord geven, op basis waarvan ik 
dan vervolgens een artikel schrijf. Het komt echter geregeld voor dat mijn 
gesprekspartners de zaak omdraaien en mij vragen wat ik van bepaalde 
zaken vind en hoe ik tegen bepaalde marktontwikkelingen aankijk. Die 
vragen hebben vrijwel altijd betrekking op de toekomst van het vak.

Het is een eufemisme te stellen dat de expertise- en schaderegelingsmarkt 
wel eens betere tijden heeft doorgemaakt. Mede door de groeiende 
aandacht voor preventie- en riskmanagement vinden er op alle fronten 
minder schades plaats en wordt de druk op resultaten en marges nog 
eens extra verhoogd door de opstelling van opdrachtgevers, die eveneens 
ingegeven door de noodzaak aan kostenbeheersing experts selectiever 
inschakelen en bovendien steeds scherpere tarieven bedingen. Dat dit hier 
en daar leidt tot inkrimping van het personeelskorps is helaas dan ook 
onvermijdelijk. 

Wat brengt de toekomst? Je hoeft geen economie te hebben gestudeerd om 
te kunnen voorspellen dat de afkalvende schadefrequentie en schadelast 
zich de komende jaren verder zal voortzetten, zeker in het bulksegment. 
Voor de expertisebranche kan hopen op een flinke storm of een enorme 
wateroverlast zoals recentelijk in Noord-West Engeland, uiteraard geen 
kwaad, maar het tijdig verzetten van de bakens lijkt een beter plan. Er zijn 
al bureaus die actief bezig zijn een bredere afzetmarkt te benaderen voor 
hun know how, expertise- en schaderegelingsdiensten. CED en DEKRA,  
maar ook enkele kleinere niche-bureaus zijn daar in mijn ogen goede 
voorbeelden van, terwijl de keuze van Cunningham Lindsey om uit te 
groeien naar een breed riskmanagementbureau – zie elders in deze uitgave 
- ook een interessante is. 

Kortom, er blijft - natuurlijk zou ik willen zeggen - toekomst voor 
expertisebureaus, mits zij met hun tijd meegaan en voor opdrachtgevers 
een meerwaarde blijven bieden door met creatieve, innovatieve 
en klantvriendelijke oplossingen te komen: op expertise- en 
schaderegelingsgebied, maar zeker ook daarbuiten. 

Mede namens uitgever EMG, redactie en overige medewerkers van Schade 
Magazine wens ik u fijne feestdagen toe en, zowel zakelijk als privé, een 
voorspoedig 2016 toe.

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

Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur
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Het recHt Op 
contra-expertise 

bekekeN vaNUIt 
juridisch perspectief

Troostwijk Expertise vroeg advocaat Eric van Niekerk duidelijkheid te scheppen

‘(On)duidelijkheid over contra-expertise’. Zo luidde de kop boven een artikel in de 
vorige (oktober)editie van De Register Expert en boven een persbericht  van het 
NIVRE over het recht op contra-expertise. Geen andere kopregel kan de huidige 
situatie in (contra)expertiseland beter weergeven, want zowel over het recht op 
contra-expertise als  over een redelijke vergoeding van de expertisekosten bestaat 
grote onduidelijkheid, zowel binnen als buiten de branche. Reden voor Troostwijk 
Expertise om Eric van Niekerk, advocaat en partner bij VanNiekerkCieremans 
in Rotterdam, te vragen om zijn juridische licht te laten schijnen over deze 
problematiek.
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❰ contra-expertise ❱ 

Aanleiding voor de ontstane aandacht en 
commotie is een tweetal TV-uitzendingen van 
het consumentenprogramma Radar op 5 en 19 
oktober jl., waarin twee schadedossiers werden 
belicht waarbij het recht op contra-expertise 
en de vergoeding van de expertisekosten 
onderwerp van discussie was. De uitzendingen 
leidden meteen tot publieke reacties van onder 
meer het Verbond van Verzekeraars op de 
eigen website en van het NIVRE middels een 
persbericht en later een uitgebreid artikel in het 
PR-magazine De Register Expert. 

Worstelen met problematiek
 “We zien dat veel marktpartijen met de 
problematiek worstelen, vooral omdat er bij 
velen onvoldoende duidelijkheid bestaat over 
wie wanneer recht heeft op contra-expertise 
en wat onder ‘een redelijke vergoeding’ van 
de expertisekosten dient te worden verstaan. 
Overigens is onduidelijkheid over deze zaken 
al veel langer een punt van aandacht binnen de 
verzekerings- en schaderegelingsmarkt”, licht 
Troostwijk-directeur Steven Leffelaar toe.

Hij voegt daaraan toe dat de schoen hierbij 
vooral wringt bij situaties waarbij contra-
experts uit hoofde van hun reguliere 
werkzaamheden voor de vaststelling van de 
schade, meer werk verrichten dan de experts 
optredend namens verzekeraars. En dat zij 
pas lange tijd nadat hun werkzaamheden 
zijn beëindigd geconfronteerd  worden met 
een bericht van de kant van verzekeraars 
dat slechts een deel van hun nota wordt 
vergoedt. Dit speelt met name bij de 
huidige tendercontracten waarbij wij ook 
een toenemende druk constateren op de 
tijdsbesteding van een dossier. 
“Vanwege die enorme onduidelijkheid hebben 
we Eric van Niekerk gevraagd vanuit juridisch 
perspectief naar de problematiek te kijken. 
Onze concrete vragen aan hem luidden: 
‘Gaan de voorwaarden zoals genoemd in de 
brandverzekering polissen voor Art. 7.959 of 
hebben verzekeraars hier mogelijk onterecht/
onbedoeld een beperking in aangebracht? En 
moet in het antwoord hierop een onderscheid 
worden gemaakt tussen consumenten en 
bedrijven?”

Uitgangspunt
Alvorens op de antwoorden op de gestelde 
vragen in te gaan, zegt Van Niekerk ook 
enigszins verrast te zijn over het feit dat het 
onderwerp recht op contra-expertise ineens 
zo ‘hot’ werd. “Het is eerlijk gezegd geen 
rocket science en zeker niet zo ingewikkeld als 
velen denken dat het is.” Het uitgangspunt bij 
de beantwoording van de vraag of, en zo ja 
welke, kosten van expertise voor vergoeding in 
aanmerking komen ligt volgens hem in artikel 
7:959 BW. “Dat bepaalt dat de redelijke kosten 
tot het vaststellen van de schade ten laste van 
de verzekeraar komen. Krachtens artikel 7:963 
lid 6 BW kan van deze regeling niet worden 
afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer 
voor zover de bereddingskosten en de 
kosten van expertise niet de verzekerde som 
overschrijden en de verzekeringnemer een 
natuurlijk persoon is die de verzekering anders 
dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
heeft gesloten. Kortom: in die situatie geldt 
artikel 7:959 BW als dwingend recht. Daarvan 
kan in de polis niet worden afgeweken. En als 
dat toch gebeurt, dan gaat de wet voor.”

Waar leidt dit toe? Van Niekerk: “Deze 
wetsbepaling leidt er toe dat verzekeraars ten 
aanzien van consumenten altijd gehouden 
zijn om redelijke kosten tot het vaststellen van 
de schade te vergoeden. Verzekeraars kunnen 
die verplichting in de polis alleen beperken 
voor een situatie waarin de bereddingskosten 
tezamen met de kosten van expertise het 
bedrag van de verzekerde som overstijgen. 
Daarvan zal in de praktijk niet snel sprake 
zijn. Ten aanzien van de rechtsrelatie tussen 
verzekeraars en bedrijven is artikel 7:959 BW 
niet dwingend. Dat betekent dat hetgeen in de 
polis is afgesproken omtrent de vergoeding van 
kosten van expertise leidend is. Is er in de polis 
niets bepaald, dan geldt artikel 7:959 BW en 
moeten de redelijke kosten tot het vaststellen 
van de schade worden vergoed.”

Dubbele redelijkheidstoets
Wat zijn redelijke kosten tot het vaststellen 
van schade? Om te bepalen of kosten tot het 
vaststellen van schade redelijk zijn geldt de 
dubbele redelijkheidstoets. Van Niekerk: “Dat 

betekent dat het (I) redelijk moet zijn geweest 
om kosten te maken (bijvoorbeeld door het 
inschakelen van een contra-expert) en dat 
(II) die kosten redelijk moeten zijn geweest. 
Of in een concreet geval aan die dubbele 
toets is voldaan hangt af van de specifieke 
omstandigheden van het geval. Daarbij valt te 
denken aan de complexiteit van de vaststelling 
van en de hoogte van schade. Bij een complexe 
en omvangrijke schade zal sneller aan dit 
criterium zijn voldaan dan bij een simpele en 
lage schade”, aldus de advocaat, die benadrukt 
dat je de vraag ‘wat is redelijk?’ niet in de 
polisvoorwaarden kunt oplossen. “Dat moet 
je van geval tot geval bekijken. Schades 
van enkele duizenden euro’s kunnen soms 
complexer zijn dan schades van tien miljoen 
euro.” 

Hij maakt daarbij de vergelijking met de 
bereddingskosten. “Daarin zitten zeker 
parallellen. “Als je schade hebt of er schade 
dreigt, dan heb je als verzekerde volgens 
art. 7:957 BW de plicht om binnen redelijke 
grenzen bereddingsmaatregelen te treffen 
om de (gevolg)schade zoveel mogelijk te 
voorkomen. De daaraan verbonden kosten 
komen dan voor rekening van de verzekeraar. 
Mochten de maatregelen achteraf vergeefs 
blijken te zijn geweest, dan komen de kosten 
voor de getroffen bereddingsmaatregelen 
toch voor vergoeding in aanmerking, mits 
ze redelijk zijn geweest”, aldus Van Niekerk, 
die verder opmerkt dat een brandpolis een 

Eric van Niekerk: “Dat het onderwerp recht op contra-
expertise ineens zo ‘hot’ werd, heeft mij enigszins verrast. 
Het is eerlijk gezegd geen rocket science en zeker niet zo 
ingewikkeld als velen denken dat het is.”



Goudenrijderhof 34a - 5551 VJ Valkenswaard (NL)

Tel +31 (0)40 292 81 70 - Fax +31 (0)40 292 81 76

Email info@lekkageservice.nl

NIEUW
Lekkageservice gaat haar lekdetectie diensten vanaf 
heden landelijk aanbieden voor een vaste prijs per 
lekdetectie. 

De markt is voortdurend in beweging en wijzigt bijna 
met de dag. De vraag naar lekdetectie groeit nog 
steeds. Dat vraagt om een andere aanpak.

“Lekdetectie opdrachten worden doorgaans veel sneller gegeven dan 

10 jaar terug. Doordat de hoeveelheid opdrachten stijgen, worden deze 

gemiddeld genomen steeds eenvoudiger” 

Mede hierdoor, in combinatie met verbeterde technieken en nieuwe 

opsporingsmethodes zijn wij vergeleken met vroeger gemiddeld minder 

tijd kwijt en kunnen wij meerdere lekdetectie per dag uitvoeren.

Wij genereren onze rapporten voortaan op locatie, waarbij men vroeger 

achter een bureau moest zitten. Dit scheelt in meet-en reistijd. Door 

continue inventief te blijven zijn onze technieken verbeterd en gaan wij 

op geheel eigen wijze hiermee om.

Onze rapporten worden hierom dezelfde dag gemaild door een eigen 

ontwikkelde rapportgenerator.

Lekkageservice wil zich de komende 
jaren gaan inzetten op landelijke 
lekdetectie met deze aangepaste prijs, 
en past zich aan naar het aanbod.

LEKKAGESERVICE:
- Landelijke lekdetectie voor een fixed fee van 220,00 EURO

- 100 % oplossingsgarantie bij eigen herstel.

- Meer dan 25 jaar ervaring

- Meer dan 2500 onderzoeken per jaar 

LEKKAGESERVICE doet meer:
- Bouwkundige lekkageonderzoeken

- Installatietechnisch advies

- Bouwkundig advies

Schadeherstel:
- Eigen installatiebedrijf

- Eigen bouwservice

- Eigen showroom

Lekkageservice van Gerven:

Bouwkundige lekdetecties 

Installatietechnische lekdetecties 

Rapportages direct per mail na ons onderzoek

24/7 bereikbaar

Herstel gevolgschades 

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

(Tekst: Edwin van Gerven, eigenaar Lekkageservice)

Edwin van Gerven

Landelijke lekdetectie afspraken voor een vaste 
fixed fee prijs van 220,00 EURO
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verzekerde dikwijls het recht geeft om sowieso 
een contra-expert te benoemen. “In een 
dergelijke situatie is het op grond van de polis 
niet vereist dat de benoeming van die contra 
expert ‘redelijk’ is. In brandpolissen wordt de 
vergoedingsplicht van de kosten van contra 
expertise dikwijls beperkt tot het bedrag gelijk 
aan de kosten van de door de verzekeraar 
ingeschakelde expert. Is dat rechtens 
toelaatbaar?” 

Onderscheid
Hierbij moet volgens Van Niekerk een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
consumenten en bedrijven. “Ten aanzien 
van consumenten heeft een dergelijke 
polisbepaling geen werking, indien toepassing 
van die bepaling tot een ander resultaat leidt 
dan (het dwingendrechtelijke) artikel 7:959 
lid 1 BW. De redelijke kosten tot vaststelling 
van de schade komen altijd voor vergoeding 
in aanmerking, ook als die kosten hoger zijn 
dan de kosten van de door de verzekeraar 
ingeschakelde expert”, aldus de advocaat, 
die hierbij verwijst naar het vonnis van de 
Rechtbank Gelderland van 10 september 2014 
(JA 2014/139). Ook noemt hij in dit verband 
een uitspraak van de Geschillencommissie 
Financiële Dienstverlening van het KiFiD 
(23 januari 2013) waaruit valt af te leiden dat 
een vergoeding van de expertisekosten niet 
ten koste mogen gaan van de verzekerden die 
een contra-expert inschakelt als de expert van 
een verzekeraar op contractbasis werkt en als 
gevolg daarvan een lagere vergoeding ontvangt.

“Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. 
Verzekeraars kunnen in polissen met bedrijven 
in beginsel wel een beroep doen op een 
dergelijke bepaling. Tussen hen bestaat immers 
volledige contractsvrijheid. Alleen in het geval 
een beroep van verzekeraars op een dergelijk 
beperking van hun uitkeringsverplichting naar 
de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn, gaat het beroep op 
die beperking niet op (zie artikel 6:248 lid 2 
BW). Daarbij zou gedacht kunnen worden aan 
een situatie waarin de kosten van de expert van 

Het antwoord van minister Van der Steur (V en J) 
op kamervragen 
Peter Roskam, Tweede Kamer-lid voor het CDA, heeft op 26 oktober jl. vragen 
gesteld (nr. 2015Z19755) aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie 
over de uitzendingen van Radar d.d. 5 en 19 oktober jl. over de vergoeding van 
schade door middel van een contra-expertise door verzekeraars. Hieronder de ant-
woorden van de bewindsman.
 
Vraag 1
Bent u er bekend mee dat in veel verzekeringspolissen de clausule is opgenomen dat de kosten voor 
contra-expertise beperkt vergoed worden, tot maximaal de kosten die de verzekeraar voor de expert 
betaalt die door de verzekeraar is ingehuurd?

Antwoord vraag 1
Ja. 

Vraag 2 
Is deze clausule volgens u wettelijk toegestaan, gelet op artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek (BW) 
dat kosten die worden gemaakt om de schade vast te kunnen stellen ten laste van de verzekeraar 
komen alsmede gelet op artikel 7: 963, zesde lid, BW waarin is opgenomen dat niet van het eerstge-
noemde artikel afgeweken mag worden ten nadele van de verzekerde?

Vraag 3 
Kunt u in uw antwoord op de vorige vraag betrekken in hoeverre de dubbele redelijkheidstoets krach-
tens artikel 6:96 BW van toepassing is op dit vraagstuk en meer in algemene zin het uitgangspunt dat 
verzekeraars wettelijk verplicht zijn de naar redelijkheid gemaakte kosten voor de vaststelling van de 
schade te vergoeden?

Vraag 4 
Kunt u in uw beoordeling tevens ingaan op de gevolgen die de uitspraak van de rechtbank Gelderland 
d.d. 10 september 2014 volgens u zou moeten hebben ten aanzien van de genoemde clausule in po-
lisvoorwaarden dat op voorhand genoemde kosten voor een contra-expertise in algemene zin niet 
kunnen worden beperkt in de polisvoorwaarden?1)

Antwoorden vragen 2, 3 en 4
Uit de wet volgt dat de kosten ter vaststelling van de schade ten laste van de verzekeraar komen, in-
dien zij redelijk zijn. Dit is ook het geval, als deze kosten samen met de vergoeding van de schade de 
verzekerde som zouden overschrijden (art. 7: 959 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek,
hierna: BW). Is de verzekeringnemer een consument, dan kan van deze bepaling niet worden afge-
weken ten nadele van de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover de kosten het bedrag van de 
verzekerde som niet overschrijden (art. 7: 963 lid 6 BW). Dit betekent dat de verzekeraar in het voor 
hem ongunstigste geval verplicht kan zijn een bedrag gelijk aan twee maal de verzekerde som uit te 
keren: eenmaal in verband met de expertisekosten en eenmaal in verband met de verzekerde schade 
(Tweede Kamer, 19 529, nr. 5, p. 43). 

Of de kosten redelijk zijn, is afhankelijk van een beoordeling van de omstandigheden van het geval. 
Het in algemene zin maximeren van de redelijke kosten tot een lager bedrag dan de verzekerde som 
is met voornoemde bepalingen niet verenigbaar. Welke kosten in een individueel geval redelijk zijn, is 
ter beoordeling aan de rechter. 

In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 10 september 2014 had de 
verzekeraar de vergoeding van de kosten voor het inschakelen van een contra-expert door de con-
sument beperkt in de polisvoorwaarden. De verzekeraar vergoedde deze kosten tot het niveau van 
maximaal de kosten van de expert die de verzekeraar zèlf had ingeschakeld. De rechtbank oordeelde 
dat een dergelijke algemene beperking van artikel 7: 959 lid 1 BW niet is toegestaan. Ook zij overwoog 
dat per geval moet worden bekeken of er sprake is van redelijke kosten (ECLI:NL:RBGEL:2014:5921). 

Artikel 6: 96 lid 2, onderdeel b BW bepaalt dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking 
komen de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. De verrichtte werkzaam-
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dat mijn foodtruck mij 
veel vrijheid geeft.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Ondernemers met een foodtruck of mobiele kraam staan op 
verschillende plekken voor hun klanten klaar. Ook voor deze 
ondernemers biedt OOM Verzekeringen een naar wens 
samen te stellen pakket: de OOM Combinatiepolis.
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Steven Leffelaar: “We zien dat veel marktpartijen met 
de problematiek worstelen, vooral omdat er bij velen 
onvoldoende duidelijkheid bestaat over wie wanneer 
recht heeft op contra-expertise en wat onder ‘een redelijke 
vergoeding’ van de expertisekosten dient te worden 
verstaan

de verzekeraar extreem laag zijn gehouden, 
bijvoorbeeld door de werkzaamheden in 
relatie tot de opgetreden schade tot een 
onverantwoorde omvang te beperken en/of het 
hanteren van een extreem laag tarief.”

In het eerder genoemde persbericht van het 
NIVRE wordt gesteld dat de verzekeraar ‘alle 
naar redelijkheid gemaakte expertisekosten 
dient te vergoeden in die situaties waarin 
door de contra-expert een ander licht op de 
schadeomvang is ontstaan en het schadebedrag 
hoger wordt vastgesteld’. Van Niekerk: “Het 
is mij niet duidelijk op grond waarvan de 
vergoedingsverplichting van de kosten van 
de contra-expert zich tot de beschreven 
situaties zou beperken. Het kan heel goed 
zijn dat de visie van de contra-expert in 
de lijn ligt met de visie van de door de 
verzekeraars ingeschakelde expert. Dat maakt 
de inschakeling van de contra-expert en de 
door hem gemaakte kosten naar mijn mening 
niet onredelijk. Die kosten komen dan ook 
in beginsel gewoon voor vergoeding in 
aanmerking.” <

heden ter vaststelling van de schade dienen redelijk te zijn, als ook de kosten die in dit verband 
worden gemaakt. Dit betreft de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. Artikel 7: 959 lid 1 BW kan 
worden beschouwd als een specialis van dit artikel voor het vaststellen van de schade door de verze-
kerde in zijn verhouding tot de verzekeraar. Aan de hand van de omstandigheden van het geval wordt 
beoordeeld welke kosten redelijk zijn. Het ligt voor de hand dat ook hierbij de aard van de verrichtte 
werkzaamheden en de omvang van de kosten factoren van belang zijn.

Vraag 5 
Indien uw antwoord op de tweede vraag ontkennend is, kunt u aangeven welke stappen worden geno-
men om de betreffende polisvoorwaarden van verzekeraars in lijn te brengen met de wet en hoe het 
toezicht hierop door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal worden verscherpt?

Vraag 6 
Vormt de constatering van de AFM dat tot nu toe geen structurele misstanden zijn gesignaleerd, 
de reden dat de AFM zelf nog geen onderzoek heeft gedaan naar deze kwestie? Deelt u de mening 
dat behalve de genoemde rechterlijke uitspraak van 10 september 2014 ook de berichtgeving in de 
Telegraaf van voor de zomer 2) en de beide uitzendingen van Radar, hier inmiddels wel aanleiding toe 
geven? 

Vraag 7 
Kunt u bevestigen dat de AFM inmiddels een onderzoek gestart en kunt u de uitkomst daarvan aan 
de Kamer doen toekomen?

Antwoorden vragen 5, 6, en 7
De AFM houdt risico-gestuurd toezicht. De AFM maakt bij de prioritering van toezichtacties gebruikt 
van signalen en meldingen. Bij de beslissing of de AFM nader onderzoek doet, maakt de AFM steeds 
weer een afweging aan de hand van de aard en grootte van een bepaald risico. De AFM heeft mij laten 
weten dat zij naar aanleiding van de recente signalen over contra-expertise dit onderwerp expliciet 
zal opnemen in het jaarlijkse Klantbelang onderzoek naar de afhandeling van schades. Dit onderzoek 
start in december 2015. In de zomer van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Daarnaast wordt het 
onderwerp meegenomen in het doorlopende toezicht, naar aanleiding van recente signalen. Eerder 
was er door het geringe aantal signalen dat de AFM over contra-expertise ontving, onvoldoende aan-
leiding hier nader onderzoek naar te doen. 

Sinds een aantal jaren besteedt de AFM in haar onderzoeken in het kader van het Klantbelang 
Dashboard op diverse punten aandacht aan de vraag in hoeverre verzekeraars het klantbelang cen-
traal stellen rond de vaststelling en de afhandeling van schades. Voorbeelden van onderwerpen zijn: 
in hoeverre hanteert de verzekeraar prestatie-indicatoren die zien op het belang van de klant, stuurt 
de verzekeraar schadebehandelaars- en experts aan op een wijze die in het belang van de klant is of 
op een wijze die voornamelijk in het belang van de verzekeraar is en in hoeverre wordt door de verze-
keraar geborgd dat gevolmachtigd agenten ook het klantbelang centraal stellen bij de afhandeling van 
claims. Uit deze onderzoeken blijkt dat de onderzochte verzekeraars belang hechten aan het op een 
zorgvuldige, objectieve en consistente manier afhandelen van claims. Daarnaast kijkt de AFM naar de 
duidelijkheid van communicatie met klanten over de afhandeling van claims. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden jaarlijks samen met de uitkomsten van andere, vergelijkbare onderzoeken en de 
scores van banken en verzekeraars hierop door de AFM gepubliceerd.

Vraag 8
Klopt het dat het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van de uitzendingen van Radar in overleg 
is getreden met zijn leden en het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) om bestaande 
informatie hierover, de Gedragscode schade-expertise en een consumentenbrochure, opnieuw onder 
de aandacht te brengen en de communicatie hierover te verbeteren? Kunt u aangeven wat hieruit 
concreet is voortgekomen en/of is verbeterd?
 
Antwoord vraag 8
Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten periodiek te overleggen met het NIVRE. In deze 
overleggen wordt onder andere gesproken over de gezamenlijke Gedragscode expertise-organisaties. 
Een onderdeel van deze Gedragscode is dat verzekeraars en experts hun klanten wijzen op het proces 
van schadebehandeling en de mogelijkheid om een eigen (contra-)expert in te schakelen. Volgens 
het Verbond van Verzekeraars geven aangesloten verzekeraars aan dat zij zich aan de Gedragscode 
houden. 

Het volledige juridisch advies is te vinden 
op de website van troostwijk http://www.
troostwijk.nl/diensten/contra-expertises/
vergoeding-contra-expertise

mobiele verkoopwagens | strandpaviljoens
horecabedrijven | winkels | shishabars
verenigingsgebouwen | etc.

dat mijn foodtruck mij 
veel vrijheid geeft.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Ondernemers met een foodtruck of mobiele kraam staan op 
verschillende plekken voor hun klanten klaar. Ook voor deze 
ondernemers biedt OOM Verzekeringen een naar wens 
samen te stellen pakket: de OOM Combinatiepolis.
 

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

1508153_00M_Adv_Schademagazine_Foodtruck.indd   1 17-11-15   13:41



8 www.schademagazine.nl

Harry Filon:
“Bij enkele disciplines zijn er 

nog de nodige slagen te maken”

Keurmerk 
Duurzaam 
Herstel 
definitief van start 
voor alle 
naturaherstellers
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❰ schaderegeling ❱ 

Na het succes van ‘Duurzaam Repareren’, waarvoor inmiddels zo’n 2.500 duurzaam werkende automotive bedrijven 
zijn gecertificeerd, krijgt nu ook het medio dit jaar geïntroduceerde ‘Duurzaam Herstel’ meer en meer voet aan 
de grond. Eind vorige maand is de pilot afgerond met dit duurzaamheidskeurmerk voor naturaherstellers, dat 
inzichtelijk maakt welke herstelbedrijven brand- en waterschades op milieuvriendelijke wijze te herstellen. In het 
vervolg kunnen na de zeven pioniersbedrijven van het eerste uur  ook andere interieurherstellers, gespecialiseerde 
bouwtechnische herstelbedrijven, glasschadeherstellers, elektronicareparateurs en reconditioneringsbedrijven in 
aanmerking komen voor het keurmerk Duurzaam Herstel van de Stichting Duurzaam Repareren. Mits zij voldoen aan 
de hiervoor opgestelde strenge technische en organisatorische duurzaamheidseisen. Volgens directeur Harry Filon 
pakken op brand- en waterschadegebied schadeherstelbedrijven het onderwerp duurzaamheid steeds beter op, al zijn 
er volgens hem op dit vlak nog de nodige slagen te maken.

Filon is het overgrote deel van zijn carrière 
werkzaam geweest in de automotive 
sector. Zo vervulde hij onder meer 
management-, directie- en bestuursfuncties 
bij de VerzekeraarsHulpDienst, het Vermiste 
Auto Register (VAR), de Nederlandse 
Restwaarde Markt (NRM), de Stichting 
Efficiënte Processen Schadeverzekeraars, 
de Stichting VbV (Verzekeringsbureau 
Voertuigcriminaliteit), het Landelijk 
Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 
(LIV) en de Stichting Certificering 
Motorrijtuigen (SCM). Sinds 2010 runt 
hij samen met Angelica Gravendijk het 
managementadviesbureau Visiewerk 
en per oktober 2011 is hij als directeur/
bestuursvoorzitter betrokken bij de Stichting 
Duurzaam Repareren, die de duurzaamheid in 
de automotive branche wil vergroten. Daartoe 
zijn door een College van Deskundigen, 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
gebruikers (leasebedrijven, verzekeraars, 
fleetowners en consumenten, ANWB), 
uniforme normen en duurzaamheidseisen 
opgesteld, waarbij de gecertificeerde bedrijven 
periodiek worden getoetst door een objectieve 
auditor. Inmiddels hebben ongeveer 2.500 
automotive bedrijven het keurmerk Duurzaam 
Repareren ontvangen: autoschadeherstellers, 
bandenleveranciers, glasschadeherstellers, 
autowasserijen, carrosseriebedrijven en 
caravanherstellers.

Duurzaam Herstel 
Het succes van Duurzaam Repareren 
ligt aan de basis van een tweede 
duurzaamheidskeurmerk: Duurzaam Herstel, 
bestemd voor naturaherstellers die in opdracht 
van verzekeraars brand- of waterschades 
duurzaam komen herstellen. Het initiatief 
hiertoe is afkomstig van de verzekeraars 
a.s.r., Aegon en Unigarant, die het duurzaam 
autoschadeherstel al omarmden maar ook 
brand- en waterschades bij voorkeur duurzaam 
willen laten herstellen. Daarbij worden de 
keurmerkbedrijven voortdurend getoetst 
op tal van technische en organisatorische 
duurzaamheidseisen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het gebruik van milieuvriendelijke 
middelen, minder energieverbruik, de 
juiste verwerking van afval, hergebruik 
van materialen, de zorg van duurzame 
inzetbaarheid van de medewerkers, recycling 
en producten die niet schadelijk zijn voor 
medewerkers, klanten, milieu en samenleving.
Met ‘Duurzaam Herstel’ wordt volgens Filon 
beoogd om bij klanten het gebruik van 
milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren. 
Het ‘Pakket van Eisen’ wordt onderverdeeld 
in administratieve eisen (uittreksel KvK, 
milieuvergunningen, aantoonbare ordentelijke 
afvoerstromen) en generieke eisen, waarbij 
onder meer gedacht kan worden aan repareren 
boven vervangen, gebruik van moderne 
reparatietechnieken, duurzaam hout en andere 

materialen (o.a. galvaniseren), LED-verlichting 
en een schoon, zuinig en stil wagenpark. 
Daarnaast worden er bovenop dit 
administratieve en generieke eisenpakket 
per sector – interieur, glas, bouw, 
reconditionering en elektronica – aanvullende 
duurzaamheidseisen gesteld. De eisen 
hiervoor zijn vastgesteld door het College 
van Deskundigen, dat is samengesteld 
uit opdrachtgevers van naturaherstel 
(verzekeraars) en vertegenwoordigers van 
de geselecteerde gecertificeerde uitvoerders 
die allen sinds medio dit jaar aan een pilot 
hebben deelgenomen: Herstel Direct (bouw), 
Larsa Groep (elektronica), Nomot en Novanet 
(interieur), RGN (reconditionering), SRVC en 
Uniglas (glasherstel). 

Het certificatieproces
Hoe ziet het certificatieproces eruit om 
voor het keurmerk Duurzaam Herstel in 
aanmerking te komen? Filon: “Ten eerste vult 
een bedrijf een (schriftelijke) nulmeting in. 
Op basis daarvan vindt een administratieve 
audit plaats. Wanneer er geen major issues 
worden vastgesteld, ontvangt de aanvrager 
het certificaat, met daarbij een verbeterplan 
opgesteld door de auditor. Zo weet het welke 
verbeteringen moeten worden doorgevoerd om 
aan het ‘Pakket van Eisen’ te voldoen. Na drie 
maanden volgt een fysieke audit op het bedrijf. 
De auditor stelt vast of men aan de eisen 



Herstel is zó geregeld.
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voldoet, het verbeterplan ter hand is genomen 
of dat verdere verbeteringen nodig zijn. In dat 
geval, ontvangt de onderneming een aangepast 
of nieuw verbeterplan dat op zijn beurt de 
basis vormt voor de volgende audit.” 

Bijkomend voordeel van deze aanpak is 
volgens de stichtingsdirecteur dat op deze 
manier de certificeringseisen steeds verder 
worden aangescherpt. “Zo is het eisenpakket 
van het keurmerk ‘Duurzaam Repararen ’voor 
automotive bedrijven inmiddels al drie keer 
zo groot als bij de start”, aldus Filon, volgens 
wie bedrijven hun keurmerk ook kwijt kunnen 
raken. “Bedrijven die tussen twee bezoeken 
van een auditor geen van de voorgedragen 
verbeteringen hebben doorgevoerd of qua 
duurzaamheid achteruit zijn gegaan, krijgen 
een gele kaart. Bij een tweede ingebrekestelling 
verliezen zij hun certificering.”

Nu de pilotfase achter de rug is, kunnen 
naast de zeven pilotbedrijven ook andere 
interieurherstellers, gespecialiseerde 
bouwtechnische herstelbedrijven, 
glasschadeherstellers, elektronicareparateurs 

en reconditioneringsbedrijven in aanmerking 
komen voor het keurmerk Duurzaam Herstel. 
Recentelijk is Nieuwenhuis Schade Onroerend 
Goed, een organisatie gespecialiseerd op 
gebied van de realisatie en het beheer van 
bouwkundige projecten, gecertificeerd en 
zullen naar verwachting op korte termijn 
de reconditioneringsbedrijven Dolmans en 
Polygon en enkele glasschadeherstellers volgen.

Ervaringen pilot
Hoe hebben jullie de pilot ervaren? 
Filon: “Op zich positief. Aan de hand 
van de praktijkervaringen hebben we de 
duurzaamheidseisen kunnen optimaliseren. 
Ook hebben we kunnen constateren dat de 
markt duurzaamheid redelijk tot goed oppakt 
en er al de nodige voordelen worden geboekt 
in de vorm van verminderd energieverbruik 
en lagere herstel- en reparatiekosten. Al zijn 
we op het gebied van naturaherstel natuurlijk 
nog niet zo ver als in de automotive branche. 
Bovendien zijn er per doelgroep verschillen 
waarneembaar. Zo zie je bijvoorbeeld in 
de bouw- en het glasschadeherstel volop 
inspanningen op het gebied van hergebruik 

en recycling, al ontbreekt hier en daar nog 
enige structuur. Aan de andere kant zie ik 
dat er bij enkele disciplines op dit vlak nog 
enkele slagen te maken zijn en er dus werk 
aan de winkel is. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van chemicaliën, de persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de emissie van de 
bestelbusjes waarmee men door het land rijdt.” 

Tot slot, wat zou u bedrijven in de 
naturaherstelbranche mee willen geven? 
Filon: “Realiseer dat duurzaamheid belangrijk 
is en dat dit niet alleen goed is voor het 
milieu, de samenleving en voor de betrokken 
bedrijven zelf. Immers, zij realiseren door 
hun duurzame aanpak kostenbesparingen 
door zowel een vermindering van de 
energie- en brandstofkosten als van de 
reparatie- en herstelkosten. Daarmee kunnen 
zij hun concurrentiepositie naar (potentiële) 
opdrachtgevers verder verbeteren. Houdt 
er daarnaast rekening mee dat bedrijven en 
andere klanten op termijn duurzaamheid 
zullen eisen. Dan kun je er beter zo vroeg 
mogelijk mee beginnen en je duurzaamheid 
kenbaar maken via het keurmerk.” <

Herstel is zó geregeld.
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Harry Filon: “Houdt er rekening mee dat bedrijven en 
andere klanten op termijn duurzaamheid zullen eisen. 
Dan kun je er beteer zo vroeg mogelijk mee beginnen.”
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Herstelcoach Monetta Wuring schreef 
boek over het letselschadeproces

Slachtoffer              heeft behoefte aan 
overzichtelijke handleiding
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❰ personenschade ❱ 

Toen Monetta Wuring, herstelcoach en teamleider Herstelmanagement bij EMN Mens, tijdens haar zomervakantie 
in 2014 aanhoudend werd gebeld, kreeg ze een mevrouw aan de lijn die diep in de put zat. Deze mevrouw had zwaar 
letsel, zag het niet meer zitten en was in het ingewikkelde landschap van de letselschaderegeling het spoor volledig 
bijster geraakt. Nadat het gesprek was beëindigd, wist Monetta Wuring dat zij een taak had te vervullen. Zij moest een 
handleiding voor letselschadeslachtoffers schrijven. Al een halfjaar later verscheen het boek (Ver)slagen. Leven met 
letsel. Een gesprek met Monetta Wuring over de totstandkoming ervan en haar bedoelingen met dit boek.

“Slachtoffers van een ongeval rollen in een 
proces”, vertelt Monetta Wuring, “waar 
schadebehandelaars bij verzekeraars, 
belangenbehartigers en advocaten alles van 
weten, maar dat voor het slachtoffer zelf 
totaal nieuw is. Wij kennen die wereld, maar 
slachtoffers niet, want de meesten hebben er 
nog nooit mee te maken gehad. Zij kunnen 
wel op internet gaan zoeken, maar vinden 
dan verspreid informatie over delen van dat 
proces, die nauwelijks met elkaar in verband 
zijn gebracht. In mijn werk als herstelcoach 
kreeg ik met slachtoffers te maken die al drie, 
vijf of acht jaar in zo’n proces zaten, maar 
voor wie totaal nieuw was wat ik hun vertelde. 
Ze vroegen me waar ze al die informatie 
konden terugvinden, maar een overzichtelijke 
handleiding op dit gebied bestond nog niet. Na 
het telefoongesprek tijdens mijn vakantie wist 
ik dat ik die moest gaan schrijven.” 

Is het niet op z’n minst opmerkelijk dat zo’n 
handleiding nog niet eerder was uitgebracht, 
bijvoorbeeld door De Letselschade Raad? 
“Ik denk dat we door de digitaliseringsslag 
op een andere manier met elkaar zijn gaan 
communiceren”, aldus Wuring. “We zijn 
elkaar op een andere manier gaan begrijpen. 
Op internet kun je bijna alles vinden, maar 
doordat mensen meer vragen hebben, meer 
kritische vragen ook, raken ze al snel de 
weg kwijt. Overigens heeft De Letselschade 
Raad positief op dit initiatief gereageerd. 

Misschien wil de raad zich ook wel op zo’n 
informatievoorziening voor slachtoffers 
focussen, maar was ik net even wat sneller.”

Interviews
Nog tijdens haar zomervakantie ging Monetta 
Wuring op haar laptop aan het werk. Met 
de kennis uit haar praktijk als herstelcoach 
en vanuit de vragen die zij herhaaldelijk 
van slachtoffers, hun naasten, verzekeraars, 
belangenbehartigers en advocaten krijgt, 
maakte ze een eerste opzet in de vorm van 
een inhoudsopgave. Omdat ze het boek zo 
snel mogelijk wilde uitbrengen, het liefst al 
na enkele maanden, besloot ze vervolgens 
de schrijver-journalist Armand Landman 
in te schakelen. Terwijl zij de inhoudelijke 
vraagstukken en teksten verzorgde, evenals 
ook de eindredactie, nam hij de interviews 
voor zijn rekening, met onder anderen 
vertegenwoordigers van de Vrije Universiteit, 
het Personenschade Instituut van Verzekeraars, 
De Letselschade Raad, Achmea, Q-Consult, 
Slachtofferhulp Nederland, EMN en natuurlijk 
ook met diverse letselschadeslachtoffers. De 
stakeholders vroeg hij met name wat voor 
letselschadeslachtoffers belangrijk is om te 
weten en de slachtoffers zelf vroeg hij met 
welke vragen zij zaten. 

Vergeleken met de eerder gemaakte 
inhoudsopgave ontstond zo de structuur van 

het boek. “Daarin viel alles letterlijk samen”, 
vertelt Monetta Wuring. “Uit de gesprekken die 
ik in de afgelopen jaren zelf met slachtoffers 
heb gevoerd en uit de interviews met 
stakeholders en slachtoffers kwam één duidelijk 
beeld van de informatiebehoefte naar voren. 
Bovendien bleek uit de interviews dat dit 
initiatief heel erg werd gewaardeerd. We wisten 
daarom dat we op de goede weg zaten.”

Zeven hoofdstukken
Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken. 
Het eerste gaat over het ongeluk en de directe 
gevolgen daarvan. In de drie daaropvolgende 
hoofdstukken wordt de rol uit de doeken 
gedaan van de belangenbehartiger, de 
aansprakelijkheidsverzekeraar, de 
letselschadeadvocaat, de arbeids- en re-
integratiedeskundige, de herstelcoach, de 
medisch adviseur, de medisch specialist, 
de rechtbank, de letselschadepsycholoog 
of psychiater, de rechtsbijstandverzekeraar, 
de schade-expert, de schadebehandelaar, 
het UWV, de verzekeringsarts en het 
Waarborgfonds Motorverkeer. Het hoofdstuk 
erna, met de veelzeggende titel ‘Waarom 
het allemaal zo lang duurt’, schetst het 
schaderegelingsproces.

De twee laatste hoofdstukken gaan over de 
impact van een en ander op de naasten van 
het slachtoffer en hoe het slachtoffer zich weer 
op zijn toekomst kan gaan richten. Jaap Smit, 
directeur van Slachtofferhulp Nederland in de 
jaren 2003-2010 en nu Commissaris van de 
Koning in de provincie Zuid-Holland, schreef 
een voorwoord voor het boek. In korte teksten 
tussen de verschillende hoofdstukken worden 

Als je zelf niet wilt opstaan, 
zul je nooit slagen
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cases van slachtoffers beschreven. Monetta 
Wuring: “Met die cases heb ik een dusdanige 
diversiteit nagestreefd, dat alle slachtoffers 
zich erin zouden moeten kunnen herkennen. 
Belangrijk was daarnaast dat slachtoffers er een 
goed gevoel bij moesten hebben.” 

Direct en objectief
De stijl van (Ver)slagen is heel direct. 
Slachtoffers worden voortdurend 
aangesproken, de opdracht voor in het boek 
luidt dan ook ‘Voor jou’. Monetta Wuring: 
“In mijn contacten met slachtoffers merk ik, 
dat je hen echt moet aansporen, zo van: kom 
op nou, het is jóuw leven, even doorpakken 
nu! Ook worstelen slachtoffers vaak met de 
terminologie vanuit medische of juridische 
dossiers en met de afstandelijkheid van de 
aanspreekvorm ‘u’. Die heb ik dus precies niet 
willen gebruiken.”

De stijl van het boek is daarnaast zo 
gekozen, dat een objectief beeld van het 
schaderegelingsproces wordt gegeven. Wuring: 
“We stellen ons niet voor of tegen iets op, maar 
zijn objectief omdat het een handboek is. Een 
handboek moet mensen een keuze geven die 
zij naar aanleiding van de lezing ervan zelf 
moeten kunnen maken. We activeren als het 
ware de zelfredzaamheid van mensen. Het 
boek is een tool om die zelfredzaamheid als 
innovatie in de branche te laten verankeren in 
het letselschadeproces.”

Titel en ondertitel
“De titel van het boek, (Ver)slagen, had ik 
meteen al en ik vind het wel grappig dat die 
overeind is gebleven”, aldus Monetta Wuring. 
“Op het moment dat je met je neus op het 
asfalt ligt, ben je letterlijk verslagen. Vanaf dat 
moment heeft alles invloed op je verdere leven, 
in een wereld waar je tot dan in het algemeen 

totaal geen weet van had. Mensen zijn uit het 
veld geslagen en kunnen alleen maar door 
eigen initiatieven overeind komen. Natuurlijk 
heb je goede belangenbehartigers en advocaten 
en doet ook de aansprakelijkheidsverzekeraar 
er alles aan om je zo goed mogelijk te 
ondersteunen, maar als je zelf niet wilt opstaan, 
zul je nooit slagen. Je kunt alleen maar slagen, 
als je dat zelf wilt. Maar uiteindelijk lukt het 
dan wel. En lukt het ook om te leven met 
letsel, wat de ondertitel is. Met het boek wil ik 
slachtoffers het gevoel geven dat ook zij met 
letsel kunnen leven. Dat staat onomstotelijk 
vast, maar we moeten er wel met z’n allen voor 
zorgen dat er ook inderdaad een leven met 
letsel is.”

Positieve reacties
Monetta Wuring heeft inmiddels een groot 
aantal positieve reacties ontvangen. “Twee 
weken geleden had ik een meisje aan de 
telefoon, dat mij huilend vertelde dat ze nu 
eindelijk begreep in wat voor proces zij terecht 
was gekomen. Iemand anders vertelde me nu 
pas het verschil tussen een belangenbehartiger 
en een advocaat te snappen. Dat is precies wat 
ik wilde bereiken. Het is laagdrempelig en 
verhalend, zodat mensen zichzelf erin kunnen 
herkennen en dat is ook wat ik terugkrijg. 
Daarnaast heb ik veel reacties van naasten van 
slachtoffers gekregen. Mooi vond ik dat iemand 
haar eigen gedrag ten opzichte van haar zoon 
in een verhaal in het boek had herkend en 
had ingezien dat dat gedrag misschien toch 
niet helemaal goed was. Slachtoffers begrijpen 
ook veel beter welke keuzes zij kunnen maken 
en gaan eerder nadenken over hun eigen 
re-integratie in de maatschappij, niet alleen 
wat het werk betreft, maar ook gewoon de 
voordeur uit en weer boodschappen gaan doen. 
Want voor mij is ook dat re-integreren.”

Kers op de taart
Het boek (Ver)slagen verscheen in januari 2015 
in een oplage van duizend exemplaren als een 
uitgave van CED European Claim Experts. 
In de maanden erna kreeg het behoorlijk 
veel publiciteit, tot en met een interview 
met Monetta Wuring in Het Financieele 
Dagblad. Over de verkoop zegt zij: “Natuurlijk 
ben ik er ontzettend blij mee dat het goed 
wordt verkocht, maar dan vooral omdat er 
slachtoffers mee worden geholpen. Het is een 
middel om slachtoffers te helpen hun eigen 
proces op te starten. Op het moment dat er een 
tweede druk komt – en ik verwacht dat die nog 
dit jaar nodig is, al of niet met aanpassingen – 
zou ik het leuk vinden als van de opbrengst een 
soort fonds wordt ingesteld, om slachtoffers die 
hun leven weer hebben kunnen oppakken met 
een gepaste attentie te belonen, als een soort 
kers op de taart. Mensen die hard aan zichzelf 
hebben gewerkt, op welke manier dan ook, en 
in staat zijn om te zeggen: ‘ik ben er klaar mee, 
ik ga nu verder met het leven’, verdienen zo’n 
attentie, bij wijze van afsluiting van het proces 
en tegelijk een gebaar voor de toekomst. Ze 
verdienen het, omdat ze wat hun is overkomen, 
nooit hebben gewild, ze hebben daar nooit 
om gevraagd. Ook op die manier zouden we 
als organisaties in het letselschadeproces onze 
maatschappelijke rol sterker kunnen maken.” <

Monetta Wuring en Armand Landman, (Ver)slagen. 
Leven met letsel. CED European claim experts, 
Capelle aan den IJssel, 2015, 100 pagina’s, ISBN 
9789082269307. Het boek is verkrijgbaar via bol.com.

Gewoon de voordeur uitgaan en weer 
boodschappen doen, ook dat 

is re-integreren
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Van Engelenburg aan hoeveel waarde er in 
bij onze opdrachtgevers wordt gehecht aan 
duurzaamheid. “Het wordt in toenemende mate 
een issue bij verzekeraars, een extra reden voor 
ons om hier werk van te maken.” 

Het duurzaamheidskeurmerk maakt voor 
zowel opdrachtgevers als voor gedupeerde 
particulieren en ondernemers inzichtelijk welke 
herstelbedrijven dat in de praktijk daadwerkelijk 
reeds doen. Om voor dit keurmerk in 
aanmerking te komen moeten naturaherstellers 
voldoen aan een groot aantal administratieve, 
generieke en branchespecifi eke technische en 
organisatorische duurzaamheidseisen. 
Van Engelenburg: “Dat gaat best ver en hee�  
betrekking op een groot aantal aspecten van 
de bedrijfsvoering: van de inrichting van de 
organisatie tot het voeren van gescheiden 
afvoerstromen, van een energiezuinig wagenpark 
tot het gebruik van milieuvriendelijke middelen 
en van de volle aandacht voor het werken met 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 
medewerkers tot het hergebruik van zoveel 
mogelijk materialen.”

Permanente aandacht
Hoewel hij zeer content is met het feit 
dat de RGN-vestigingen als eerste in de 
reconditioneringsbranche zijn gecertifi ceerd 
voor het Keurmerk Duurzaam Herstel, zegt 
hij nadrukkelijk te onderkennen dat dit een 
momentopname is. “Het certifi caat halen is 
één, het behouden ervan is een tweede en in 
feite nóg belangrijker. Al onze vestigingen 
hebben inmiddels op basis van de uitkomsten 
van de nulmeting het keurmerk ontvangen, 
eventueel aangevuld met enkele te treff en 
verbetermaatregelen. Over drie maanden 
volgt op de vestiging zelf een fysieke audit. 
Daarbij stelt de auditor stelt vast of men aan 
de eisen voldoet, de eventuele verbeteringen 
zijn opgepakt of dat er verdere verbeteringen 
nodig zijn. Om het keurmerk te behouden, is het 

RGN MSR
HeerhuHeerhuggowaawaa

Alle RGN-vestigingen als eerste 
in branche  gecertifi ceerd voor 
keurmerk Duurzaam Herstel

Het benadrukt volgens hem dat de RGN-
organisatie verder kijkt dan de eigen 
commerciële dienstverlening. “En dat we terdege 
rekening houden met onze omgeving en dan 
ook bereid zijn daarin met z’n allen fors te 
investeren: zowel in tijd en aandacht als in geld. 
Zo dragen wij als RGN ons steentje bij aan een 
betere, duurzame wereld. Mooie bijkomstigheid 
is dat onze vestigingen zijn gecertifi ceerd op een 
moment dat de klimaattop in Parijs begon. Het 
gee�  aan hoe actueel en belangrijk het thema 
duurzaamheid is.”  

Duurzaam Herstel is een initiatief van een 
drietal verzekeraars - a.s.r. Verzekeringen, Aegon 
en Unigarant - die hiermee willen bevorderen 
dat het herstellen van brand- en waterschades 
op een milieuvriendelijke manier en met 
duurzame middelen gebeurt. Het gee�  volgens 

dus noodzaak om aan het ‘Pakket van Eisen’ te 
blijven voldoen en dus zo duurzaam mogelijk 
te blijven werken. Vanuit de RGN-organisatie 
zullen we uiteraard blijven stimuleren dat 
de aangesloten vestigingen maatschappelijk 
verantwoord blijven werken om het Keurmerk 
te behouden. Al ben ik ervan overtuigd dat 
dit eigenlijk niet nodig zal zijn, omdat elke 
ondernemer zich terdege bewust is van de 
noodzaak om duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord te blijven ondernemen.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag de dag niet langer een 
keuze, maar een absolute voorwaarde voor elke onderneming. Naar de burgers 
en samenleving toe en voor een beter milieu, maar ook voor opdrachtgevers 
en het eigen personeel, vindt RGN-directeur Gerard van Engelenburg. “Als 
RGN ondersteunen en omarmen we duurzaam ondernemen dan ook van harte 
In dat licht zijn we er als RGN dan ook buitengewoon trots op dat al onze 13 
vestigingen – als eerste in de reconditioneringsbranche - de afgelopen weken 
zijn gecertifi ceerd voor het Keurmerk Duurzaam Herstel.”

Gerard van Engelenburg
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SCHADEBEDRIjVIgHEDEN
▼ 

Samenwerking B&R Inspectie en 
Advies en AREPA Inspexx 

geopend aan de Detroitstraat 25 in Rotterdam. 
Vanuit de nieuwe vestiging biedt HHG haar 
volledige dienstenpalet aanbieden ten behoeve 
van particulieren, bedrijven, overheden en 
andere instanties in de gehele regio Zuid-
Holland. Het 700 vierkante meter tellende 
pand is gelegen vlakbij The Hague Rotterdam 
Airport en de rijkswegen A13, de A20 en de 
A4. Voor de vestiging Rotterdam zijn nieuwe 
medewerkers aangetrokken, onder wie Ronald 
Hermsen die als vestigingsmanager voor de 
Zuid-Hollandse vestiging is aangesteld. 

▼ 
Trition breidt uit met nieuwe 

vestiging in Roosendaal
Als gevolg van de toenemende vraag naar 
specialistische ondersteuning op het gebied 
van lekdetectie, bouwkundig onderzoek en 
specialistische droging opende Trition B.V. 
per 1 december jl. de deuren van een nieuwe 
vestiging in Roosendaal. Depothouder Rob 
Broos en zijn team gaan de locatie bemannen, 
die gevestigd is aan de Schuurakker 8b in (4705 
RK) Roosendaal, tel. (0800) 87 48 466. Met 
de nieuwe vestiging in Roosendaal opereert 
Trition inmiddels vanuit acht vestigingen 
verspreidt over Nederland, waar in totaal 45 
professionals werkzaam zijn.

▼ 
Verweij & Hoebee opent derde 

vestiging in Den Helder
De Verweij & Hoebee Groep heeft per 1 
oktober jl, een kantoor geopend aan Het 
Nieuwe Diep 33, 1781 AD in Den Helder, tel. 
(0223) 82 03 96. Vanuit dit kantoor verrichten 
drie schade-experts hun werkzaamheden die 
hoofdzakelijk betrekking hebben op offshore: 
Fred Bakker, Hans Boon en Rutger Berghout. 
Verweij & Hoebee Groep, onderdeel van de 
BMT Groep heeft nu drie vestigingen in ons 
land. Naast Den Helder zijn dat Amsterdam 
en Barendrecht. De groep telt 18 medewerkers, 
onder wie elf maritieme schade-experts. 

▼ 
Homex start pilot met expertise op 

afstand: Home Eye
Homex, de schade-expertisetak van 
herstelbedrijf Nomot, is gestart met de pilot 
‘Home Eye’: beeldexpertise waarmee experts 
met behulp van videobellen schades bij 
(verzekerde) klanten kunnen beoordelen. 
“Doordat expertises op deze manier flexibeler 
zijn in te plannen, verhogen we hiermee de 
service naar u en uw klant”, stelt Nomot in 
haar nieuwsbrief van november. De pilot 
loopt tot het einde van dit jaar. Na evaluatie 

hoopt Homex ‘Home Eye’ definitief toe te 
kunnen voegen aan haar dienstverlening en 
beeldexpertise breder in te zetten
 

▼ 
BELFOR verhuisd naar nieuw 
hoofdkantoor in Rotterdam

BELFOR (Nederland) B.V. heeft zijn 
hoofdkantoor aan de Aluminiumstraat in 
Rotterdam-Oost verruilt voor een nieuwe 
onderkomen in het westen van de Maastad. 
Het nieuwe bezoekadres luidt: Industrieweg 15, 
3044 AS Rotterdam. Telefoon- en faxnummers 
en emailadressen blijven ongewijzigd.

▼ 
SWOV-prognose voor 2020 en 

2030: zowel minder verkeersdoden 
als ernstig gewonden
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Ter versterking van hun positie in de 
inspectiemarkt hebben B&R Inspectie en 
Advies en AREPA Inspexx de handen ineen 
geslagen. Daar waar B&R Inspectie en 
Advies het kenniscentrum is op het gebied 
van de inspectie van stookinstallaties en/
of brandstofleidingen, is AREPA Inspexx 
dat op het terrein van de inspectie van 
elektrotechnische installaties en het keuren van 
arbeidsmiddelen. Recentelijk hebben Wim de 
Best van B&R Inspectie en Advies (links op de 
foto) en Pieter Benschop van AREPA Inspexx 
de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

▼ 
Top Expertise verhuist naar ruimer 

pand in Hoogvliet
Per 1 januari a.s neemt Top Expertise BV, dat 
zich toelegt op het regelen van technische 
schades en het uitvoeren van inspecties in de 
gehele Benelux, zijn intrek in een eigen ruimer 
kantoorpand aan de Kaasmakerstraat 12, 
gelegen op het industrieterrein De Gadering 
in (3194 DJ) Hoogvliet. In de afgelopen vijf 
jaar is het bureau mede door de toenemende 
expertise- en inspectiewerkzaamheden 
gegroeid van vier naar acht medewerkers, 
onder wie zes experts. Recentelijk is Zafer 
Avci in dienst getreden voor werkzaamheden 
op het gebied van juridische ondersteuning 
en voor de niet-technische schades aan 
inboedels en inventarissen en claims in 
de aansprakelijkheidssfeer. In het nieuwe 
kantoorpand staat de medewerkers ruim drie 
keer zoveel werkruimte tot hun beschikking 
dan in hun huidige bedrijfspand in een 
verzamelgebouw in Hoogvliet.  Ook het 
telefoonnummer verandert: (010) 31 33 940.
 

▼ 
Holland Herstel Groep opent 

nieuwe vestiging in Rotterdam 
Holland Herstel Groep (HHG), onderdeel van 
RGN Nederland, heeft een nieuwe vestiging 

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid SWOV heeft haar prognose 
voor de verkeersveiligheid in 2020 en 2030 
gepubliceerd en aangeboden aan minister 
Schultz van Haegen van Infrastructuur 
en Milieu. Daarin wordt verwacht dat in 
vergelijking met afgelopen jaar zowel het 
aantal verkeersdoden als het aantal ernstig 
gewonden in het verkeer zal afnemen. Uit 
de aanbiedingsbrief blijkt echter ook dat het 
aantal ernstig verkeersgewonden in 2014 
wordt geschat op 20.700. Dat is een toename 
met maar liefst 10,1% in vergelijking met de 
18.800 ernstig gewonden een jaar eerder en het 
hoogste aantal dat ooit is geregistreerd.
 
In 2020 vallen er volgens de SWOV 
naar verwachting tussen de 500 en 510 
verkeersdoden bij het huidige en voorgenomen 
verkeersveiligheidsbeleid. Het verwachte 
aantal slachtoffers is daarmee ongeveer gelijk 
aan de doelstelling voor dat jaar: maximaal 
500 verkeersdoden in 2020. “De berekende 
waarde is gebaseerd op aanname over de 
voortzetting van de risico-ontwikkeling en op 
verwachtingen rond de ontwikkeling van de 
mobiliteit en het verkeersveiligheidsbeleid”, 
aldus de SWOV, die verwacht dat er in ons 
land in 2020 tussen de 16.600 en 17.600 ernstig 
verkeersgewonden zullen vallen. 
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DEKRA Curaçao 
groeit ook op letselgebied

Drie jaar geleden opende DEKRA Experts haar kantoordeuren in Willemstad 
op Curaçao. Om vanuit deze vestiging zich met alle disciplines – schade- 
en letselexpertise en claimshandling te richten op primair de lokale 
markt, al worden laatstgenoemde werkzaamheden inmiddels ook al voor 
de Nederlandse markt verricht. Daarnaast fungeert ‘Curaçao’ tevens als 
uitvalsbasis voor alle genoemde activiteiten in het gehele Caribisch gebied 
en de rest van Latijns Amerika. Volgens directeur Ronald Pols ontwikkelt de 
Antilliaanse vestiging, die inmiddels ook een dependance heeft geopend op 
Bonaire, zich onder leiding van kantoordirecteur Jos Dijk voorspoedig. “We 
zijn met niets gestart en tellen inmiddels twaalf medewerkers, onder wie drie 
letselschade-experts.”

Over de ontwikkeling van het laatstgenoemde 
werkgebied spreken we met Maurits 
Filet, manager bij DEKRA Claims and 
Expertise op Curaçao, en met Henk Sijtsma, 
personenschade-expert bij Van Kouterik 
Personenschade, het 20 medewerkers (10 
letselexperts) tellende letselbureau dat vorig 
jaar werd overgenomen door DEKRA Claims 
and Expertise. 

Beide bedrijven maken een gezonde groei door. 
DEKRA Curaçao is 1,5 jaar geleden gestart 
met één letselexpert; inmiddels zijn dat er 
drie. “De groei zit vooral in de lokale markt, 
waaronder letselgevallen van Nederlandse 
toeristen”, licht Filet toe. “Het overgrote deel 
– ca 80% - van de letselclaims vloeien voort 
uit verkeersongevallen; de resterende 20% 
uit bedrijfs-/arbeidsongevallen en overige 
letselgevallen van vooral toeristen. Qua 
werkwijze zijn hier veel overeenkomsten met 
de letselschaderegeling in Nederland. We 

baseren ons immer op hetzelfde wetboek. 
Verschillen liggen vooral in de lagere 
verzekerde sommen, het feit dat veel mensen 
hier geen bewijs van vaste inkomsten kunnen 
overleggen (lastig met oog berekening 
inkomensderving) en er veel ambulance chasers 
actief zijn. Bijzonder is dat mensen geregeld 
geen afspraak maken voor een bezoek maar 
onverwachts langs komen voor een update van 
hun letseldossier.”

Van Kouterik Personenschade is een allround 
letselschadebureau met een landelijk dekkend 
netwerk van tien letselexperts, dat zich vanaf 
de start in 1998 breed actief is op het gebied 
van letselschaderegeling. Het zwaartepunt van 
de activiteiten ligt daarbij op de zwaardere en 
complexe letselgevallen en bij medische fouten. 
“Daardoor vullen we na de overname elkaar 
prima aan en kunnen we opdrachtgevers op 
alle fronten nog beter van dienst zijn: van 
lichte tot de meest complexe letseldossier, 

Bijkomend voordeel is dat we inmiddels ook 
allerlei specialisten op aanpalende terreinen 
kunnen bieden, waaronder arbeids- en 
reïntegratiedeskundigen en medisch adviseurs 
uit ons netwerk. We zien in de samenwerking 
dan ook volop groeimogelijkheden, zowel 
in Nederland als in het Caribisch gebied”, 
benadrukt Sijtsma. ”Niet in de laatste plaats 
doordat wij hierbij ook samen kunnen 
optrekken met de technische experts van 
DEKRA in tal van marktsegmenten: van 
particulier tot de (groot)zakelijke co-
assurantiemarkt.”  

Filet sluit zich daarbij helemaal aan. “Wij 
kunnen de collega’s van Van Kouterik 
ondersteunen bij eventuele letseldossiers in 
onze regio, terwijl wij aan de andere kant in 
voorkomende gevallen een beroep kunnen 
doen op de brede know how en ervaring die 
bij hen aanwezig is. Zoals we dat al deden 
met onze overige DEKRA-collega’s, zowel 
op letselgebied als op het gebied van andere 
expertisedisciplines. Omgekeerd worden 
we mede vanwege de lagere arbeidskosten 
steeds vaker ingeschakeld vanuit Nederland 
voor bijvoorbeeld claimshandling – 
voor alle branches – en zien we grote 
mogelijkheden voor expertise- en andere 
schaderegelingswerkzaamheden in het 
Caribisch gebied en Latijns Amerika. Vooral 
dat laatste wordt toch gezien als één van de 
emerging markets op verzekeringsgebied 
in de wereld. Dat biedt Nederlandse en 
internationale makelaars en verzekeraars 
volop expansiemogelijkheden. Wij denken 
hen daarbij prima te kunnen ondersteunen op 
schaderegelingsgebied.” <

Henk Sijtsma
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Samenwerking Klap bv en EMS Nederland BV

eenvoudige schades 
KuNNEN vollEDig gEAuTomATiSEERD 

woRDEN AFgEwiKKElD
De Amsterdamse assurantiemakelaar Klap bv biedt na een succesvolle pilot 
als eerste verzekeringsbedrijf in Nederland haar klanten de mogelijkheid om 
eenvoudige AVP-, inboedel- en opstalschades zelf volledig geautomatiseerd 
af te handelen, dus zonder tussenkomst van een medewerker. Een en ander 
is mogelijk dankzij een samenwerking met EMS Claims Service Provider, dat 
hiervoor als eerste in Nederland op de markt is gekomen met een  werkbare 
customerselfservice-applicatie op een 100% STP-basis (Straight Through 
Processing) onder de naam EMS-Claimsengine® (Claimsengine). Op woensdag 
21 oktober 2015 hebben beide bedrijven  de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend.

Het begin 2013 gestarte EMS, dat wordt 
geleid door de oprichters Carel Kuiper 
(o.a. ex DEKRA) en Henk van Calcar 
(o.a. ex Erasmus), wil als Claims Service 
Provider een revolutie ontketenen in de 
schadebehandelingsmarkt. “Daarbij wordt 
ingespeeld op de bittere noodzaak van de 
financiële en verzekeringswereld om processen 
efficiënter te laten verlopen door middel van 
digitalisering en outsourcing. Momenteel is 
het melden en afwikkelen van een schade, 
een mens-, papier- en tijdsintensief proces. 
Met onze customerselfservice-applicatie, de 
Claimsengine, hoeft er bij bulkschades geen 
mens meer aan te pas te komen. Maar ook 
als er door de verzekeraar of opdrachtgever 
niet gekozen wordt voor directe afhandeling 
door de verzekerde zelf via de Claimsengine 
ontstaat er een aanzienlijke tijdwinst – met 
een factor vijf - als kostenbesparing op de 
behandelingskosten van de medewerker. 
Deze kan namelijk de applicatie gebruiken en 
met de verzekerde aan de telefoon de schade 
direct afwikkelen. Deze persoon hoeft niet 
per se een schadebehandelaar te zijn, maar 
kan bijvoorbeeld ook een medewerker van 
het callcenter of een stagiaire zijn”, aldus Van 
Calcar en Kuiper. 

Werkwijze
Hoe werkt het? Kuiper licht toe: “Een 
verzekerde kan via een rechtstreekse 
internetverbinding met zijn makelaar of 
verzekeraar de schade zelf 24/7 melden. Daarbij 
wordt hij door het volledig geautomatiseerde 
schadeafwikkelingsysteem op basis van de 
hierin opgeslagen businessintelligentie  geleid 

Jorg Roodbeen (Klap) en Carel Kuiper (EMS) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van 
(v.l.n.r). Karel Oosterhoff (Klap),  Henk van Calcar en Gerrit Kuiper (beiden EMS).
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aan de hand van door het systeem gestelde 
vragen (vraagboom). Daar rolt uiteindelijk een 
uitkomst uit: geen dekking, directe uitkering 
of herstelactie dan wel binnen een af te 
spreken responstijd contactopname door een 
schadebehandelaar bij eventuele aanvullende 
vragen. Bij de keuze voor (natura)herstel wordt 
de verzekerde vervolgens voor een afspraak 
gebeld door één van de herstelpartners: ASN 
(autoschadeherstel), Dolmans (opstalherstel) 
en NOMOT(inboedelherstel). Als de 
verzekeraar echter zelf een herstelpartner wil 
benoemen, is dat uiteraard ook mogelijk.” 

Van Calcar noemt de enorme kostenreductie, 
met name waar het gaat om de inzet van arbeid, 
het grote voordeel van de Claimsengine voor de 
verzekeraar. “Dit gaat gepaard met intensieve 
geïntegreerde fraudechecks (via interne 
checks en Friss) en waarde-/kostenbepalingen 
en sturing naar herstelpartners. Door deze 
methodiek zal tevens de schadelast gaan 
afnemen. Daarnaast is het voordeel voor 
de verzekerde, de klant van de verzekeraar, 
dat door de Customer Self Service (CSS)-
mogelijkheden de schade snel zelf afgewikkeld 
kan worden, in de meeste gevallen zonder 
enige tussenkomst van de verzekeraar. En dus 
zijn de behandelingskosten voor de verzekeraar 
laag. Mocht er toch een schadebehandelaar 
of expert van de verzekeraar nodig blijken, 
dan faciliteert de Claimsengine de benodigde 
achtergrondinformatie. Op deze wijze kan 
binnen de kortste keren de schade alsnog 
afgewikkeld worden.” 

Jorg Roodbeen, algemeen directeur van het 
45 medewerkers tellende Klap bv, licht de 
keuze voor de Claimsengine als volgt toe: 
“Als Klap streven wij er uit efficiency- en 
kostenoverwegingen naar zoveel mogelijk 
werkzaamheden geautomatiseerd te krijgen 
middels STP-oplossingen: acceptatie, 

schade en administratie. Voor de offerte en 
acceptatiewerkzaamheden zijn we daar al heel 
ver in, maar voor de schadeafwikkeling waren 
er nog slagen te maken. De oplossing die EMS 
biedt komt ons daarin volledig tegemoet. 
Daarom hebben wij hierin geïnvesteerd in tijd 
en kennis.” 

Hij vervolgt: “Wij hebben binnen Klap en 
United Insurance drie maanden proef gedraaid 
met de nieuwe applicatie. Zowel wij als onze 
klanten zijn hierover zo goed te spreken 
dat wij besloten hebben hiermee definitief 
door te gaan. De administratieve druk voor 
onze medewerkers is aanmerkelijk gedaald, 
waardoor zij zich volledig kunnen richten 
op werkzaamheden waarin zij naar de klant 
toe hun meerwaarde kunnen etaleren”, aldus 
Roodbeen, volgens wie Klap vooralsnog de 
nieuwe applicatie uitsluitend gebruikt voor de 
eenvoudige AVP-, inboedel- en opstalschades, 
maar in de loop van volgend jaar ook 
voor auto- en reisschadeclaims en overige 
particuliere schades. 

Hoge verwachtingen
EMS werkt in de B2B-markt richt zich met 
de Claimsengine op alle partijen die met 
‘bulkschades’ te maken hebben: verzekeraars, 
leasebedrijven, affinitygroups (verenigingen, 
belangen- en brancheorganisaties e.d.), 
gemeenten, woningbouwcorporaties en andere 
bedrijven die rechtstreeks met consumenten 
zaken willen doen (B2C).EMS heeft hoge 
verwachtingen van de Claimsengine, dat 
“door haar unieke en innovatieve karakter de 
bestaande schaderegelingsmethodes voor een 
groot gedeelte kan gaan vervangen en zo voor 
disruptie kan vormen binnen de traditionele 
schaderegelingsmarkt.” 

Naast Klap is inmiddels met nog twee andere 
partijen overeenstemming bereikt over het 

inzetten van de nieuwe applicatie. Tevens 
staan er offertes uit bij een aantal grotere 
partijen, waarvan er naar verwachting 
minimaal twee nog voor het einde van dit 
jaar voor EMS zullen gaan kiezen. Daarnaast 
is er ook buitenlandse interesse. Van Calcar 
daarover: “Er zijn gesprekken opgestart voor 
de samenwerking met een groot BPO-bedrijf 
(Business Process Outsourcing) voor de VS- en 
de UK- markt, hetgeen heeft geresulteerd 
in gesprekken en demo’s met zeer grote 
verzekeraars in beide markten. Daarnaast zijn 
in Duitsland en China partners gevonden 
en zijn er samenwerkingsovereenkomsten 
getekend met goed ingevoerde lokale partijen 
om EMS in die markten te introduceren. Ook 
in België zijn gesprekken gaande met een 
gerenommeerde lokale partner met betrekking 
tot een samenwerking.” <

Jorg Roodbeen en Carel Kuiper maken duidelijk dat door 
de EMS-Claimsengine® het papieren schadeformulier 
verleden tijd is.
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SCHADEBuITENLAND
▼ 

Britse verzekerden: recht op 
schadevergoeding bij te late 

betaling schadeclaim 
In Groot-Brittannië staat een wet op stapel, 
een aanvulling op de Enterprise Bill, op grond 
waarvan bedrijfsmatige verzekerden recht 
krijgen op een financiële schadevergoeding 
wanneer zij te lang moeten wachten op de 
betaling van hun schadeclaim. Dit voor 
velen in de verzekeringsbranche verrassende 
wetsvoorstel heeft de gemoederen in de sector 
danig beziggehouden. Volgens de betrokken 
law commissioner wordt het wetsvoorstel ‘niet 
ingegeven omdat er bewijzen zouden zijn dat 
verzekeraars er structureel niet in slagen om 
schades binnen een redelijke termijn te betalen’, 
maar wordt hiermee in het algemeen beoogd 
de bureaucratie aan te pakken. Inmiddels 
zouden vertegenwoordigers van verzekeraars 
en van klantenzijde overeenstemming hebben 
bereikt. Op grond daarvan zouden verzekerden 
recht hebben op schadevergoeding wanneer 
een schadeclaim later dan na een jaar wordt 
betaald.

 ▼ 
Zelfrijdende auto’s ruim twee keer 

vaker betrokken bij ongelukken 
Zelfrijdende auto’s zijn ruim twee keer 
zoveel betrokken bij verkeersongelukken 
dan voertuigen die door personen worden 
bestuurd, zo blijkt uit een onderzoek van het 
Transportation Research Institute van de 
Universiteit van Michigan. De onderzoekers 
analyseerden alle verkeersongevallen met 
zelfrijdende auto’s in de periode 2012-2015 
van Google, Delphi en Audi en vergeleken 
de ongevalsstatistieken met die van alle 
conventionele auto’s in 2013. Daaruit bleek 
dat zelfrijdende auto’s gemiddeld 9,1 keer 
per één miljoen gereden mijl betrokken zijn 
bij een ongeval, terwijl dat bij door personen 
bestuurde auto’s op gemiddeld 4,2 uitkwam. 
Ook het aantal letselgevallen lag beduidend 
hoger bij zelfrijdende auto’s: 3,29 letsels per 
miljoen gereden mijl tegen 1,02 letselgevallen 
bij conventionele auto’s
 

▼ 
 Noord-Ierland: Gemiddelde 

autoreparatiebedrag met de helft 
toegenomen

In Noord-Ierland zijn de gemiddelde 
autoreparatiekosten in een jaar tijd met 
iets meer dan de helft (50,5%) gestegen ten 
opzichte van een jaar eerder: van 1.569 Britse 
pond naar 2.362 Britse Pond. Als reden wordt 
de toenemende technologie aangevoerd, 

waardoor reparatiemethodieken complexer, 
arbeidsintensiever en duurder worden. Ook 
de kosten voor materialen, de benodigde 
uitrusting van werkplaatsen en voor de 
opleidingen van personeel vallen hoger uit. 

▼ 
Meer verkeersdoden op Franse, 

Duitse en Britse wegen
Daar waar in ons land ontevredenheid bestaat 
over de stagnatie van het aantal verkeersdoden, 
blijkt dat in ons omringende landen er vorig 
jaar zelfs meer fatale slachtoffers gevallen te 
zijn. Dat blijkt uit een rapport van ETSC, het 
Europese adviesorgaan voor verkeersveiligheid. 
Het totaal aantal verkeersdoden in de Europese 
Unie daalde in 2014 met 0,6% ten opzichte van 
een jaar eerder naar een totaal van 25.845. In 
18 van de geanalyseerde landen was er sprake 
van een daling, waarbij deze het grootste 
was in Malta (-44%), Luxemburg (-22%) 
en Noorwegen (-21%). Het totale aantal 
verkeersgewonden steeg met 3% tot iets meer 
dan 200.000. In 13 landen was er sprake van 
een stijging van het aantal doden, waaronder 
Frankrijk (+3,5%), Duitsland (+0,8%) en het 
Verenigd Koninkrijk (+2,1%). 

▼ 
UK: minder schade door crash for 

cash-fraude
Volgens het Britse Insurance Fraud Bureau 
sorteert de gezamenlijke aanpak van politie 
en verzekeraars effect in de strijd tegen de 
zogeheten crash-for-cash-fraude. Hierbij 
worden aanrijdingen opzettelijk in scene 
gezet of zelfs gefingeerd om vervolgens bij 
verzekeraars het (vermeende) schadebedrag 
te claimen. Volgens het IFB is in de afgelopen 
drie jaar het met deze fraudevorm gemoeide 
bedrag met 14,3% teruggelopen naar 479,2 
miljoen euro. Uit de IFB-cijfers blijkt verder 
dat bij 55.573 autoschadeclaims een zwaar 
vermoeden bestaat van crash for cash-fraude 
en dat dit bij 10% van alle letselclaims het geval 
is. Sinds de start van het IFB in 2006 zijn 2.200 
fraudeurs gearresteerd, waarbij in totaal 340 
jaar aan gevangenisstraf werd opgelegd.

▼ 
Omvang autoschadeclaims 

verschilt binnen Europa sterk van 
land tot land

De hoogte van autoschadeclaims vertoont in 
Europa grote verschillen van land tot land. 
Zo bedraagt bijvoorbeeld het gemiddelde 
schadebedrag op aansprakelijkheidsclaims 
in Portugal 1.200 euro, terwijl dat in Italië 
en Zweden boven de 5.000 euro ligt. Ook 

de claimfrequentie varieert sterk van land 
tot land: van 2,5% in Finland tot 9% in 
Oostenrijk, meldt Insurance Europe, de 
Europese federatie van verzekeraars en 
herverzekeraars, in een onderzoeksrapport. 
Ook de omvang van letselschadeclaims – 14% 
van alle claims maar bijna de helft (48,8%) van 
de totale autoschadelast - varieert sterk van 
land tot land. In 2013 beliep het gemiddelde 
letselschadebedrag 16.000 euro. In Estland, 
Turkije en Tsjechië ligt dat bedrag aanmerkelijk 
lager - onder de 4.500 euro - maar in Frankrijk 
en Griekenland is dat meer dan 20.000 
euro. Dat laatste is vooral het gevolg van 
verschillen in medische behandelingskosten 
en in de schadevergoedingspraktijk in een 
land, terwijl ook de frequentie en ernst van 
de verkeersongevallen van land tot land 
verschillen. 

▼ 
 UK: RSA draagt gehele 
expertiseteam over aan 

Cuningham Lindsey
Verzekeraar RSA gaat zijn gehele, 120 man 
sterke team aan woning- en letselexperts 
per 31 december a.s. overdragen aan 
Cunningham Lindsey. Volgens RSA blijven 
alle experts bij hun nieuwe werkgever dezelfde 
werkzaamheden verrichten en ook exclusief 
voor de verzekeraar blijven werken. Met het 
oog daarop zal RSA al haar home & injury 
claims door Cunningham Lindsey laten 
verzorgen. “Hierdoor kunnen wij ons focussen 
op onze corebusiness en op die activiteiten 
waarvan we vinden dat wij als verzekeraar de 
beste toegevoegde waarde en service kunnen 
bieden aan onze klanten, makelaars en andere 
businesspartners”, aldus RSA. 

  ▼ 
Eén op tien verkeersdoden in 

Groot-Brittannië het gevolg van 
slechte banden

Eén op de tien verkeersdoden in het Verenigd 
Koninkrijk ontstaat als gevolg van slechte 
of op verkeerde spanning gebruikte banden. 
Er vielen daar volgens cijfers van de Britse 
bandenbranche vorig jaar bijna 3.300 
doden in het verkeer, waarbij zeker 300 van 
deze ongevallen het gevolg zijn van slechte 
controle en onderhoud. Een kwart van de 
automobilisten zou bijvoorbeeld rondrijden 
op kale banden, terwijl beschadigingen aan 
banden nauwelijks worden opgemerkt. Volgens 
de branche neemt het aantal verkeersdoden 
als gevolg van slechte banden toe en wordt dat 
onder meer toegeschreven aan de economische 
crisis, waardoor automobilisten hun wagen 
minder goed onderhouden.
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  Eline Lejeune (Delta Lloyd):

lETSElSCHADE iS DE 
KERN vAN vERzEKEREN 

Na haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht begon Eline Lejeune haar loopbaan in het 
verzekeringswezen als accountmanager bij De Goudse Verzekeringen. Na ruim vier jaar maakte ze de overstap 
naar Delta Lloyd, waar ze teammanager, projectmanager en vervolgens manager Inkomen en Verzuim was. 
In deze laatste functie was ze verantwoordelijk voor de acceptatie en het relatiebeheer van alle individuele en 
collectieve inkomensverzekeringen. In 2014 voltooide Lejeune een business school-programma aan de Nyenrode 
Universiteit en besloot ze haar loopbaan een stevige wending te geven. Ze werd manager van de afdeling 
Personenschade van Delta Lloyd.



25www.schademagazine.nl

Waarover hebt u zich in het begin van 
uw werk in de letselschadebranche 
verbaasd?
“Dat ik niet meer met tussenpersonen 
en verzekerden had te maken, maar met 
belangenbehartigers en slachtoffers. En juist 
daarom ook heb ik de letselschadebranche 
als de kern van verzekeren ervaren. Dit is 
waarom verzekeren belangrijk is. Wie iemand 
letsel heeft toegebracht, bijvoorbeeld door 
een aanrijding, wil namelijk graag dat die 
ander goed geholpen en goed verzorgd wordt 
en weer op weg wordt gebracht, met hulp in 
natura of met een financiële compensatie. 
Dat is de reden waarom mensen een 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. Veel 
meer dan in andere branches zijn verzekeraars 
in de letselschadebranche de maatschappelijke 
partner van hun verzekerden.”

Wat vindt u een belangrijk verbeterpunt 
in de letselschadebranche?
“Transparantie. In de relatie tussen de 
verzekeraar en verzekerden is veel meer 
gedigitaliseerd dan in de relatie tussen de 
verzekeraar en slachtoffers. Verzekerden 
kunnen vaak zelf digitaal een schade indienen 
en kleine mutaties als een adreswijziging 
en een salarisverhoging doorgeven, maar 
slachtoffers hebben veel minder mogelijkheden 
om digitaal te communiceren. Voor dergelijke 
digitale behandelplannen of klantdossiers 
zijn er best wel initiatieven op de markt, 
maar ik vind dat we daar nog wat stappen 
hebben te maken. Je merkt wat dat betreft 
een groot verschil tussen de grote groep 
verzekerden, waarvoor we veel kunnen 
doen, en de veel kleinere groep slachtoffers, 
waarvoor investeringen veel moeilijker van 
de grond komen. Toch zou het ons heel erg 
helpen denk ik, als slachtoffers zelf hun dossier 
kunnen aanvullen en bijwerken. Bovendien 
volgt uit het tevredenheidsonderzoek van het 
Personenschade Instituut van Verzekeraars dat 
het voor een slachtoffer belangrijk is om de 
voortgang van het dossier te kunnen volgen. 
Dat levert eenvoud, gemak en transparantie 
op voor het slachtoffer, de verzekeraar en de 
belangenbehartiger. Ook zou het de snelheid 
van de schadeafwikkeling ten goede komen.”

“Nog een ander punt waarin we ons kunnen 
verbeteren, betreft het contact tussen de 
verzekerde en het slachtoffer. Als ik iemand 

letsel zou toedienen, zou ik heel graag willen 
weten hoe het met hem of haar gaat, hoe het 
herstel verloopt, of iemand zijn leven weer 
kan oppakken. Zeker bij langdurige zaken lijkt 
mij dat belangrijk en het verbaast me soms 
dat die belangstelling vanuit verzekerden er 
niet of nauwelijks is. Bovendien weten we 
uit onderzoek dat het slachtoffers heel veel 
helpt als door de tegenpartij excuses worden 
gemaakt. Natuurlijk zijn er veel initiatieven 
op dit gebied en ook bij Delta Lloyd hebben 
we het daarover. We geven het aan in onze 
brochure en als we onze verzekerden aan de 
telefoon hebben, brengen we het altijd ter 
sprake. Er is mij in elk geval veel aan gelegen 
om daar in de toekomst nog goed inhoud en 
vorm aan te geven.”

Wat kan de letselschadebranche van 
andere branches leren?
“In andere branches hebben we te maken met 
tussenpersonen als vertegenwoordigers van 
verzekerden en in de letselschadebranche met 
belangenbehartigers als vertegenwoordigers 
van slachtoffers, in het geval van middelzwaar 
en zwaar letsel. Tussenpersonen moeten aan 
allerlei opleidingsvereisten voldoen en worden 
streng gecontroleerd. Voldoen zij niet aan 
alle eisen, dan kunnen ze hun beroep niet 
uitoefenen. Belangenbehartiger is daarentegen 
geen beschermd beroep. Bij wijze van spreken 
kan iedereen zich belangenbehartiger 
noemen en er zijn dan ook grote verschillen 
in de kwaliteit ervan. Ik ben er daarom een 
voorstander van strengere eisen aan de 
kwaliteit van belangenbehartigers te stellen. 
Dat helpt ook de belangenbehartigers zelf. 
Degenen die hun vak echt serieus nemen, 
kunnen zich daardoor veel gemakkelijker 
onderscheiden. Het zou mooi zijn als dat 
voor de hele beroepsgroep zou gelden. Het is 
heel belangrijk dat slachtoffers goed worden 
bijgestaan, omdat zij uiteindelijk de zwakkere 
partij in letselschadezaken zijn.”

Wat kunnen, omgekeerd, andere 
branches van de letselschadebranche 
leren?
“De enorme betrokkenheid bij het werk. 
Schadebehandelaars in de letselschadebranche 
hebben een enorme motivatie om hun werk 
goed te doen. Die betrokkenheid komt voort 
uit de aard van de schade, het gaat immers 
om mensen die persoonlijk getroffen zijn. 

Schadebehandelaars willen daarom fair en 
snel een schade regelen, waarbij je natuurlijk 
wel een discussie kunt hebben over wat fair 
is. In deze branche weet je dat je van alles op 
je bureau krijgt, maar toch is het vaak nog 
slikken, bijvoorbeeld als het over kindschades 
gaat. Dat is natuurlijk niet zomaar iets. 
Iedereen is daar dan heel erg bij betrokken en 
probeert zo’n zaak op de best mogelijke manier 
voor alle partijen af te handelen.”

Wat zou u de marktpartijen in de 
branche willen meegeven?
“We hebben in deze branche met heel veel 
regels te maken en het zou goed zijn om 
eens na te gaan of alle regels nog wel aan een 
goede schadeafwikkeling voor het slachtoffer 
bijdragen. We hebben bijvoorbeeld het 
Keurmerk Letselschade en ik vind dat daar 
een heel zware audit op zit. Die is een stuk 
pittiger dan de audits waarmee ik hiervoor had 
te maken. Daarnaast hebben we nog allerlei 
andere gedragscodes, regels en wetgeving. We 
hebben veel regels zelf met elkaar afgesproken, 
dat realiseer ik me ook wel, maar ik vind dat 
al die regels een toegevoegde waarde voor 
het slachtoffer moeten hebben. Dat is voor 
mij het uitgangspunt en ik zou wel eens 
willen evalueren of dat nog altijd het geval is. 
Opmerkelijk nog in dit verband is dat er geen 
overkoepelende regels vanuit de wetgever zijn 
waar iedereen zich aan moet houden. Op dit 
moment vindt alles plaats door zelfregulering 
door de branche, die wel voor verzekeraars 
bindend is, maar voor de belangenbehartigers 
een bepaalde mate van vrijheid en daarmee 
variatie met zich meebrengt.”

“Tot slot nog dit. Ik ben nu een jaar in de 
letselschadebranche werkzaam en heb gemerkt 
dat het een kleine wereld is. Mensen zijn 
verknocht aan dit vak en blijven dit werk 
vaak heel lang doen. Voor vernieuwing en 
diversiteit zou het goed zijn als er meer jonge 
mensen voor dit vak zouden kiezen, maar dat 
gebeurt niet op grote schaal. Vooraf was ik al 
gewaarschuwd. Mensen zeiden tegen mij dat 
als je eenmaal met het letselvirus besmet bent, 
je het niet gemakkelijk weer kwijtraakt. En 
ik moet inmiddels bekennen, dat ik het heel 
zwaar te pakken heb. Het is een prachtig vak en 
ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt.” <

❰ frisse blik ❱ 
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december
l Het is Code Oranje voor het klimaat in 
Nederland. Een wereldwijd akkoord om 
klimaatverandering aan te pakken, is volgens 
het KNMI voor ons land hard nodig. Doordat 
Nederland voor een belangrijk deel onder de 
zeespiegel ligt, is het een van de landen die het 
kwetsbaarst zijn voor de opwarming van het 
klimaat. 
l Het aantal mensen dat zwaargewond raakt 
in een verkeersongeluk is flink gestegen naar 
20.700 in 2014. Dat is een stijging van 10% 
ten opzichte van 2013. Toen waren er 18.800 
zwaargewonden, meldt minister Schultz van 
Haegen, van Infrastructuur en Milieu. Het doel 
van maximaal 10.600 zwaargewonden in 2020 
lijkt hiermee niet te worden gehaald.
l De inzet van lokfietsen werpt zijn vruchten 
af. de afgelopen jaren heeft de politie al meer 
dan 1.000 verdachten aangehouden, meldt de 
Stichting AVc (Aanpak Voertuigcriminaliteit). 
In 2013 werden nog 800 lokfietsen uitgezet en 
290 diefstalverdachten aangehouden, vorig jaar 
waren die aantallen gestegen naar 950 ingezette 
lokfietsen en 490 aanhoudingen. In de eerste 
negen maanden van dit jaar werden al bijna 
driekwart meer verdachten aangehouden: 843, 
terwijl er dit jaar tot dusver 1.050 lokfietsen 
werden ingezet.

november
l Het UMC Utrecht betaalt ruim 350.000 euro 
schadevergoeding aan een slachtoffer van een 
medische fout. Het zou gaan om het hoogste 
bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland 
is uitgekeerd in een letselschadezaak. Het betrof 
een vrouw die in 2011 positief was getest op 
baarmoederhalskanker zonder dat ze dat wist. 
l Minister Henk Kamp van Economische 
Zaken zal begin volgend jaar bij de Tweede 
Kamer een gewijzigd wetsvoorstel indienen 
voor de omkering van de bewijslast bij 
aardbevingsschade in Groningen. Schade wordt 
vermoed het gevolg van gaswinning te zijn, 
tenzij de NAM aantoont dat de schade door iets 
anders is veroorzaakt. 
l Jaarlijks overlijden er naar schatting 3.000 
mensen door beroepsziekten, omgerekend  
acht per dag. Dat is ruim vijf keer zoveel dan 
het aantal verkeersdoden (570 in 2014) en 
zeven keer zoveel als de 144 mensen die vorig 
jaar om het leven kwamen door moord en 
doodslag. “Het feit dat er nog zoveel mensen 
een beroepsziekte oplopen, heeft voor een 
belangrijk deel te maken dat er te weinig 
aandacht voor is.” vindt Jan Popma, onderzoeker 
arbeidsomstandigheden van de Universiteit van 
Amsterdam

SCHADEBERICHTEN
▼ 

Meeste verkeersclaims in het 
zuiden, de minste in het noorden

Verzekeraars registreerden vorig jaar 462.000 
particuliere schadeclaims na aanrijdingen. 
Dat waren er 21.000 (4,3%) minder dan de 
483.000 particuliere schadeclaims in 2013. 
Uit de eerste Risicomonitor Verkeer van het 
Verbond van Verzekeraars blijkt verder dat er 
per provincie grote verschillen waarneembaar 
zijn. Het aantal verkeersclaims is naar 
verhouding het grootst in Noord-Brabant 
(33,9 per 1.000 inwoners), gevolgd door de 
beide andere zuidelijke provincies Limburg 
(32,7) en Zeeland (29,3). Daarentegen is 
het verkeersrisico het laagste in de drie 
Noordelijke provincies: Groningen (20,2), 
Drenthe (21,9) en Friesland (22,5). Verder 
nam het aantal claims toe als gevolg van 
aanrijdingen van auto’s met fietsers en 
voetgangers: met 7,2% van bijna 9.700 in 2010 
naar 10.400 vorig jaar. 
 

▼ 
IFV: Woning ouderen onvoldoende 

veilig
De woningen van zelfstandige ouderen zijn 
onvoldoende veilig. Vaak wonen ouderen 
in speciale seniorenappartementsgebouwen 
die niet zoals verpleeghuizen aan extra 
veiligheidseisen hoeven te voldoen. Het 
bouwbesluit en de regelgeving moeten 
daarom aangepast worden, stelt het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV). “Als er niet meer 
voorwaarden worden gesteld, verwachten we 
dat het aantal brandslachtoffers onder ouderen 
met 33% gaat stijgen.”

▼ 
Rabobank: Autoschadeherstelmarkt 

is structureel dalend
De schadeherstelbranche blijft onder druk 
staan. Al jarenlang is er sprake van een 
dalende schadelast en dat zal zich ook in 2016 
en volgende jaren voortzetten, schrijft de 
Rabobank in zijn Cijfers & Trends. Voor 2016 
wordt een volumedaling verwacht van circa 2% 
vergeleken met 2015. “De oorzaken zijn, naast 
de veiligere wegen, minder gereden zakelijke 
kilometers, technologische ontwikkelingen 
en het economisch klimaat, ook gelegen in 
veranderde houding en behoeften van de 
consument. De auto is minder statussymbool 
en lichte schades worden minder vaak 
gerepareerd. Bovendien stabiliseert het 
wagenpark in Nederland, een teken dat de 
markt verder verzadigt.”

 ▼ 

CBS: Meeste arbeidsongevallen in 
landbouw, horeca en bouw

Werknemers in de landbouw, horeca of 
bouwnijverheid lopen meer kans een 
arbeidsongeval te krijgen dan werknemers in 
andere sectoren. In 2014 liepen 6 á 7 van de 
100 werknemers er letsel op door een ongeval. 
Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in alle 
sectoren (3,4%), zo blijkt uit recente cijfers 
van het CBS en TNO. De sector landbouw, 
bosbouw en visserij voert de lijst aan met een 
percentage aan arbeidsongevallen van 6,6%. De 
horeca volgt met 6,1% op de tweede plaats en 
de bouw met 5,7% als derde. Slechts 1,2% van 
werknemers die een arbeidsongeval overkomen 
verzuimt één dag of meer. 

 ▼ 

Politiekeurmerk Veilig Wonen: 36% 
minder kans op woningbrand

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV), waarover zo’n 10% van de 
huishoudens beschikt, sorteert effect. Omdat 
het certificaat onder meer een brandmelder 
verplicht stelt, ligt bij woningen met een 
keurmerk het brandrisico 36% lager, zo meldt 
het Verbond van Verzekeraars.In 2014 waren er 
100.168 woningbranden. Een flinke daling 
vergeleken met de 115.000 woningbranden in 
2013. Verzekeraars registreerden vorig jaar 13,3 
brandschadeclaims per 1.000 huishoudens. Dat 
is ruim 13% minder dan de 15,3 in 2013

 ▼ 

Ruim de helft fatale 
woningbranden ontstaat door 
onvoorzichtigheid bij roken en 

koken
In 2014 vonden in totaal 51 woningbranden 
met dodelijke afloop plaats. Hierbij vielen 
in totaal 52 doden. Bij 30 branden met een 
zelfde aantal doden was er sprake van een 
fatale woningbrand. Bij de overige 21 branden 
met in totaal 22 doden was de calamiteit 
het gevolg van (zelf)doding, zo blijkt uit 
het Jaaroverzicht fatale woningbranden 
2014 van de Brandweeracademie, onderdeel 
van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 
Daaruit kwam verder naar voren dat de 
meeste fatale woningbranden ontstaan door 
(onvoorzichtigheid bij) roken (30%) of koken 
(23%) en door kortsluiting in of een defect 
aan een (elektrisch) apparaat (17%). Andere 
brandoorzaken zijn onvoorzichtigheid met 
kaarsen (7%), met een (elektrisch) apparaat of 
met iets anders (beide 3%), vuurwerk of een 
explosie (eveneens 3%). 
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Timco Trading krijgt bij negen van de tien offertes de opdracht

De beste oplossing 
voor elke schadepartij

Na een brand of waterschade zijn de aangetaste (food 

& non food) goederen vaak nog wel te verkopen. Timco 

Trading is één van de partijen in ons land die op de markt 

voor schadepartijen actief is. En met succes, want in negen 

van de tien zaken waarbij het bedrijf een offerte indient, 

krijgt het ook de opdracht. Directeur Dennis Steines 

schrijft dat toe aan een combinatie van een aantal zaken: 

een snelle 24/7 logistieke afhandeling, het bieden van 

financiële zekerheid en last but not least  de beste prijs 

voor zowel kleine als grote schadepartijen. “Onze Triple 

M –certificering staat daar borg voor. Ik durf dan ook 

te stellen dat wij in de loop der jaren hebben bewezen 

een  betrouwbare businesspartner te zijn voor zowel 

expertisebureaus, verzekeraars, banken als  curatoren. Bij 

ons is afspraak nog altijd afspraak.” 

Timco Trading, dat momenteel 30 medewerkers in dienst heeft, is al 
meer dan 65 jaar gespecialiseerd in het opkopen en verkopen van 
partijgoederen. “We zijn het enige bedrijf in onze markt dat uitsluitend 
goederen koopt met brand- en waterschade of uit faillissementen. 
Ook voor kleine schadepartijen kan men bij ons terecht. Vanwege onze 
kennis van producten en hun markten zijn wij in staat voor vrijwel 
elke schadepartij een geschikte afnemer te vinden. Dat geldt zowel Dennis Steines
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❰ advertorial ❱ 

voor consumentengoederen, waarvoor wij zogeheten voordeelwinkels 
hebben in Waalre, Oploo en Blerick, als voor de zakelijke markt via 
dochterbedrijf Reviti, waarmee wij ook in het buitenland schadepartijen 
kunnen afzetten”, vertelt Steines. 

Hij spreekt van een krimpende brandmarkt. “Er doen zich mede door de 
groeiende aandacht voor preventie en riskmanagement steeds minder 
branden voor en bij de calamiteiten die zich wel voordoen komt het 
steeds vaker voor dat de brandweer deze gecontroleerd laat uitbranden. 
Ook de verbeterde bouwstijl is daar mede debet aan. Daardoor komen 
steeds minder schadepartijen beschikbaar. Dat vraagt van ons dat we er 
nog meer bovenop moeten  zitten en daarin slagen we best goed.” 

Groei tegen de markttrend in 
Ondanks de krimpende markt is omzet van Timco Trading de afgelopen 
drie jaar met ongeveer 30% gegroeid. “We doen het dus beter dan de 
concurrentie, want anders krijg je bij het overgrote deel van de offertes 
niet de opdracht”, verklaart Steines de groei. “Onze voordeelwinkels 
spelen daarbij een belangrijke rol, net als ons brede netwerk aan 
(potentiële) afnemers in binnen- en buitenland. Mede daarom 
kunnen we opdrachtgevers vaak de beste oplossing bieden voor elke 
schadepartij: groot én klein en van levensmiddelen tot gereedschap en 
van lingerie tot meubels. Voor alle beschadigde producten is wel een 
afnemer te vinden; voor de één wat makkelijker dan de ander. Zo is de 
inventaris van een schoenenwinkel of supermarkt  wat makkelijker aan 
de man te brengen dan die van een keukenshowroom of open haarden-
winkel.” 

Desgevraagd geeft hij aan dat qua aantal levensmiddelen de grootste 
schadepartij vormen. “Behalve uit supermarkten krijgen we ook veel 
schadepartijen aangeboden van kledingzaken en schoenwinkels. Dit 
jaar hebben we meerdere opkoopopdrachten verkregen van een 
groot aantal retailers. De grootste opdracht ooit betrof  de opkoop 
van een grote partij levensmiddelen in 2013 na een brand in het MCD 
Distributiecentrum van Boon  in Sliedrecht, waar 15.000 vierkante 
meter aan opslagruimte is. Het ging om een enorme hoeveelheid 
aan goederen: 400 trailers (ruim 13.000 pallets!) aan goederen. Binnen 
72 uur hadden we goederen weggehaald. Het bewijst dat behalve 
een goede prijs, wat uiteraard een eerste vereiste is, ook de logistieke 
mogelijkheden een bepalende rol vervullen bij de selectie van een 
opkoper, Net als het kunnen bieden van financiële zekerheid”, aldus de 

Timco-direceur, die het jammer zegt te vinden dat zijn branche qua 
imago een beetje in het verdomhoekje zit. “We worden gezien als een 
noodzakelijk kwaad. Vooral bij betrokken bedrijven, die het natuurlijk 
betreuren dat zij na een brand- of waterschade minder krijgen voor 
hun goederen. Daarentegen bieden we voor experts en verzekeraars 
uitkomst, omdat we voor hen de schade kunnen beperken.”

Trends
Wat zijn anno 2015 de trends in opkoopland? Dennis Steines wijst als 
eerste op de reeds genoemde krimpende markt, een tendens die zich 
volgens hem de komende jaren verder zal voortzetten. “Daarnaast 
constateren wij een groeiende tijdsdruk. Opdrachtgevers verlangen 
na een schade dat we steeds sneller handelen, zowel bij het indienen 
van offertes als, na verkrijging van de opdracht, dat we de beschadigde 
goederen snel  ophalen. Een ander gegeven waar we steeds vaker mee 
te maken krijgen is merkbescherming. Uit imago-overwegingen worden 
er meer en meer eisen gesteld voor manier waarop schadepartijen van 
een bepaald merk nog mogen worden verkocht. Soms wordt verlangd 
dat we het etiket van de verpakking halen.”

Ondanks de voorspelde verdere inkrimping van zijn markt is Dennis 
Steines positief gestemd over de toekomst. “Zo lang er winkels blijven, 
zullen er calamiteiten blijven en daarmee schadepartijen waarvoor een 
koper moet worden gezocht. Het is aan ons om creatief en inventief 
genoeg te blijven om voor elke schadepartij de juiste koper te blijven 
vinden.”
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Datum: 24 december
Bijeenkomst:  Ontbijtsessie Marsh
Organisatie: Marsh  
Locatie: Marsh Rotterdam
tijd: 09.45 -12.00 uur
Informatie:      marsh.nederland@marsh.com

Datum: 5 januari 
Bijeenkomst:   Nieuwjaarsrceptie VNAB
Organisatie: VNAB 
Locatie: Van Nelle Fabriek Rotterdam
tijd: 16.00 – 18.00 uur
Informatie:     www.vnab.nl

Datum: 29  januari 
Bijeenkomst:  LSA Symposium 
Organisatie: LSA  
Locatie: Beurs van Berlage  Amsterdam
tijd: 09.45 -16.35 uur
Informatie:     www.lsasymposion.com

Ing. Peter Kleine is als directeur aan de slag 
gegaan bij Expertise Bureau Noord b.v, dat 
vestigingen heeft in Assen en Appingedam en 
40 medewerkers in dienst heeft. Hij is sinds 
2000 werkzaam in de schaderegelings- en 
expertisebranche, laatstelijk als manager CAR/
Aansprakelijkheid bij EMN Expertise.  

Agrotax Expertise en Taxatiebureau in 
Frederiksoord, het eenmansbureau van ing. 
Jan Rijpkema, zet haar activiteiten voort onder 
de vlag van Heidehuizen Expertise BV in 
het Friese Olterterp. Hiervoor is Rijpkema, 
40 jaar werkzaam als agrarisch expert, een 
samenwerking aangegaan met agrarisch en 
veterinair expert drs. Focko Zwanenburg, die 
vanaf 2011 expertisewerkzaamheden verricht 
met name gericht op schade bij levende have 
en (beroeps-)aansprakelijkheid.  

KakesWaal Taxatie en Expertise heeft zich 
per 1 september jl. versterkt met een nieuwe 
medewerker: Arno Blok , die als schade-expert 
werkzaam is in het oosten van het land. De 
afgelopen twee jaar werkte hij bij VIDI en 
daarvoor zes jaar bij CED. 

Bij het Meldpunt Bijzondere Zaken van 
EMN Forensic is criminologe en Register 
Fraudecoördinator Marlou Schellekens het 
team komen versterken als manager EMN 
Forensic, het bedrijf waar zij eerder – van 
2008 tot 2011 – als stagiaire, analist en 
fraudecoördinator werkte. De afgelopen 
3,5 jaar werkte zij als (senior) operationeel 
onderzoeker/coördinator Fraudebeheersing 
bij Verenigde Assurantiebedrijven Nederland 
(VAN).  

Bovag heeft Toine Beljaars aangesteld als 
voorzitter van de nieuwe afdeling Bovag 
Schadeherstelbedrijven. Beljaars was tot medio 
jaren negentig directeur van Focwa en heeft 
daarna verschillende functies in de schade- en 
assurantiebranche vervuld. 
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Kees Heijboer (Cunningham Lindsey), Björn 
Jalving (Turien & Co) en Zeynep Bulut (Van 
Ameyde). Bernadette Bode (Zurich Insurance), 
Jurgen Struiksma (Generali Nederland) en 
Judith Hooge Venterink (Achmea) vormen 
samen de MatchInSurance commissie, 
het mentor-mentee traject waarin young 
professionals worden gekoppeld aan een 
ervaren senior binnen de branche. Daarnaast 
zal Danielle den Hoed  (AGCS) de functie van 
secretaris bekleden.

Henk Arntz, zelfstandig consultant en 
managing director bij het NBKB (Nederlandse 
Bureau Keuringen Binnenvaart), is voor de 
komende twee jaar benoemd tot president 
(voorzitter) van de FEMAS, de Europese 
koepel van nationale organisaties voor de 
maritieme expertisesector. Arntz, die namens 
het NIVRE al zitting had in het FEMAS-
bestuur, volgt de Italiaan Nicolò Reggio op.

Met ingang van 1 december jl. is Marjolein 
Kniest benoemd tot manager Ledenzaken 
van de VNAB, de brancheorganisatie voor 
de zakelijke verzekeringsmarkt. Zij volgt 
Geneviëve Jubitana op, die sinds 2012 deze 
functie heeft vervuld. Zij is afkomstig van 
Nationale-Nederlanden, waar zij laatstelijk 
werkzaam was als business manager.

Rolf van der Wal heeft tijdens het marktdiner 
de VNAB award uitgereikt gekregen voor zijn 
jarenlange inzet voor de vereniging. Gedurende 
een periode van 25 jaar heeft hij zitting gehad 
in het bestuur van de VNAB waarvan de laatste 
15 jaar als voorzitter.
 
De rechtbank in Amsterdam heeft op 8 oktober 
jl. het faillissement uitgesproken van scheeps- 
en werktuigkundig expertisebureau A.J.J. van 
den Andel B.V, gevestigd aan de IJburglaan 
173 in Amsterdam.

Young InSurance, eind 2009 opgericht 
door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters 
met als doel het bij elkaar brengen van 
young professionals binnen de Nederlandse 
verzekeringsmarkt, heeft een nieuwe 
organisatiestructuur, bestaande uit drie 
commissies met elk drie bestuursleden.
 
De marketingcommunicatiecommissie wordt 
gevormd door Denise Heijstek (VNAB), 
Lars Springeling (AIG) en Eelco Wester 
(AGCS , tevens commissievoorzitter), De 
evenementencommissie bestaat uit  voorzitter  
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Cunningham Lindsey 
wil uitgroeien 

naar breed 
risicomanagementbureau

Met ongeveer 300 medewerkers en een omzet van zo’n 32 miljoen euro 
behoort Cunningham Lindsey al vele jaren tot de grotere expertise- en 
claimhandlingsbureaus van ons land. Over de recente ontwikkelingen 
is men in CL-huize op zich goed te spreken. “Ondanks de krimpende 
schademarkt hebben wij de afgelopen twaalf maanden de totale omzet van 
het concern licht zien toenemen, waarbij de groei vooral is behaald op het 
gebied van claimshandling, letsel en in het Major & Complex Loss (MCL)-
segment. Vanwege de algehele economische ontwikkelingen blijven de 
activiteiten op bouw- en constructie-gebied nog wat achter”, aldus Brand.
 
Verder Verbreding nodig

‘Stilstand is achteruitgang’, luidt een bekend Nederlands gezegde, dat 
men ook bij Cunningham Lindsey Nederland terdege onderschrijft. “De 
marktontwikkelingen vragen om een verdere verbreding van ons diensten- 
en productenpalet”, benadrukt Brand. “Wij zijn ervan overtuigd dat de 
vraag naar schade-expertise in het lagere segment minder wordt. Maar 
ook de onderkant van het (hogere) segment, waarin wij op expertisegebied 
vooral opereren, komt een keer aan de beurt. Immers, de eigen risico’s 
worden nu al steeds hoger en ook de expertisegrenzen worden steeds 
verder opgetrokken.”

Het zijn volgens hem een aantal redenen - “er zijn er meer” - om het 
werkterrein verder uit te willen breiden en zo uit te groeien naar een 
strategisch kennispartner op het brede terrein van risicomanagement, 
waarvan schade-expertise één van de onderdelen vormt. “We willen als 
bedrijf de gehele keten kunnen bedienen, dus zowel vóór, tijdens als na een 
calamiteit”, aldus Brand, die nadrukkelijk aangeeft niet te willen spreken 
van een ommezwaai. “Wij zien de uitbreiding meer als een logisch vervolg 
op de werkzaamheden die we altijd hebben verricht en die zich in de loop 

Geneviëve Jubitana: “We kijken niet alleen naar de verzekeringsbranche, maar zullen onze 
know how en expertise in de toekomst meer en meer ook aan bedrijven en instellingen 
buiten deze bedrijfstak gaan aanbieden. Daartoe zullen we op het gebied van product- en 
dienstenontwikkeling nieuwe verbindingen aangaan met andere partijen.”

Het WaS eeN kLeIN Maar OpVaLLeND zINNetje IN eeN perSBerICHt WaarIN CuNNINgHaM LINDSey NeDerLaND De 

BeNOeMINg BekeND Maakte VaN keLLy MayNarD tOt DIreCteur VaN Het LaBeL expertISe. DaarIN StOND ONDer Meer 

VerMeLD: “...CuNNiNGham LiNDSey oNTWikkeLT ziCh VaN eeN experTiSebureau Naar eeN riSiComaNaGemeNTbureau 

iN De breeDTe VaN De markT ....”. eeN zIN DIe OM eeN NaDere tOeLICHtINg Vraagt. IN ONDerStaaND artIkeL geVeN 

DIreCteur kLaaS BraND eN buSiNeSS DeVeLopmeNT maNaGer geNeVIëVe 

juBItaNa tekSt eN uItLeg. “SCHaDe-expertISe IS De kerN VaN ONS BeDrIjf. 

OM OOk Op LaNgere terMIjN SuCCeSVOL te kuNNeN BLIjVeN, zuLLeN 

We MOeteN BLIjVeN ONtWIkkeLeN IN NIeuWe MarkteN eN DIeNSteN. 

rISICOMaNageMeNt zaL ééN VaN De DIeNSteN zIjN DIe We DIt jaar IN De 

Markt gaaN zetteN.”
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der jaren al meer en meer hebben verbreed. Overigens zal de verandering 
niet vandaag op morgen gaan, maar een geleidelijke weg kennen.” Op de 
vraag of het initiatief van zijn bedrijf navolging zal gaan krijgen, antwoordt 
Brand: “Ik zou het willen omdraaien: het zou naar mijn mening zelfs 
teleurstellend zijn als andere bureaus nog niet over een soortgelijke stap 
nagedacht zouden hebben.”

binnen en buiten de Verzekeringsbranche

jubitana benadrukt dat schade-expertise de kern is en blijft van de 
activiteiten van Cunningham Lindsey. “We zijn er echter van overtuigd 
dat we moeten blijven ontwikkelen in nieuwe markten en diensten om 
ook op langere termijn succesvol te kunnen blijven. risicomanagement 
zal één van die diensten zijn die we dit jaar in de markt gaan zetten. 
preventie en consultancy, bijvoorbeeld met betrekking tot het cyberrisico, 
zijn mogelijke andere nieuwe terreinen waarop we ons nadrukkelijker 
gaan begeven. Maar ook houden we ons al bezig met vernieuwing in de 
letselschadedienstverlening.” 

zij vervolgt: “Overigens kijken we hierbij niet alleen naar de verzekerings-
branche, maar zullen we onze know how en expertise in de toekomst 
meer en meer ook aan bedrijven en instellingen buiten deze bedrijfstak 
gaan aanbieden. Daartoe zullen we op het gebied van product- en 
dienstenontwikkeling nieuwe verbindingen aangaan met andere partijen 
binnen- en buiten de verzekeringssector. Dat past ook helemaal in de 
huidige tijdgeest, waarin bedrijven meer en meer bereid zijn de in eigen 
huis aanwezige kennis te delen, zelfs met concurrenten. De tijd dat je 
informatie voor jezelf houdt is voorbij.”

cultuuromslag

Wat hebben jullie klanten te bieden op het brede terrein van 
risicomanagement? “Veel”, antwoordden Brand en jubitana meteen. 
Laatstgenoemde daarover: “Verschillende onderzoeken tonen aan dat 
risicomanagement nadrukkelijk op de agenda staat binnen directies en 
management van bedrijven. Men staat dan ook meer en meer open voor 
advisering, begeleiding en ondersteuning op het gebied van preventie en 
risicobeheersing. Met de kennis die we op een breed terrein in huis hebben 
kunnen we in die (kennis)behoefte voorzien, zelf of via externe bedrijven 
met wie wij samenwerken”, aldus CL’s business development manager. “als 
relatieve buitenstaander - ik ben in september in dienst getreden - ben 
ik van mening dat men binnen ons bedrijf de volop aanwezige kennis en 
ervaring best wat meer naar buiten toe zou mogen uitdragen. We hebben 
ons tot dusver redelijk bescheiden opgesteld.”

Brand vult aan: “Onze experts hebben op vrijwel alle schadegebieden veel 
kennis in huis over hoe schades ontstaan. Die kennis kun je behalve aan de 
‘achterkant’- bij een schade - ook ‘aan de voorkant’ inzetten: in de vorm van 

klaas brand: “We willen als bedrijf de gehele keten kunnen bedienen, dus zowel vóór, tijdens 
als na een calamiteit.”

preventie en riskmanagementadviezen ter vermindering of zelfs voorkoming 
van schade. een klant wil bij schade uiteraard goed geholpen worden, 
maar nog liever heeft men helemaal geen schade. Ik ben ervan overtuigd 
dat er bij veel bedrijven behoefte is aan een strategisch kennispartner die 
als klankbord kan optreden om hun bedrijfsrisico’s nog beter te kunnen 
beheersen.”

De CL-directeur verwacht dat de onderlinge verhoudingen hierdoor 
zullen veranderen. “We gaan van de relatie leverancier/afnemer naar 
meer samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap”, 
aldus Brand, volgens wie de verandering van expertise- naar 
risicomanagementbureau intern om een cultuuromslag vraagt. “Het is groot 
verschil of je als expert achteraf bekijkt wat de oorzaak van een schade is of 
dat je een bedrijf vooraf adviseert over mogelijke risico’s en hoe die zijn te 
voorkomen. “Dat vraagt om een andere benadering en mindset. We zullen 
dan ook, naast onze huidige medewerkers die vanuit hun specialistische 
kennis en ervaring al veel goed werk doen, ons gaan richten op dezelfde 
betrokken medewerkers maar met soms iets andere competenties om die 
beweging ook daadwerkelijk te kunnen maken.”   <

Bij  veeL BedRijven is Behoefte is 
aan een stRategisCh kennispaRtneR 

die aLs kLankBoRd kan optReden 
om BedRijfsRisiCo’s nog BeteR te 

kunnen BeheeRsen
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Drs. Phil Overdiep (Amlin) studeerde af op fenomeen van ‘harde’ en ‘zachte’ markten

aloude marktcyclus 
keert nooit meer 

terug!
“BINNeN De zakeLIjke SCHaDeVerzekerINgSMarkt IS De aLOuDe MarktCyCLuS, WaarIN ‘HarDe’ eN ‘zaCHte’ 

MarkteN eLkaar perIODIek afWISSeLeN, DefINItIef geSCHIeDeNIS eN zaL Het feNOMeeN NOOIt Meer terugkereN.” 

DIe VOOrSpeLLINg DOet DrS. pHIL OVerDIep, SeNIOr uNDerWrIter eNgINeerINg BIj Verzekeraar aMLIN. VOrIg 

jaar ONtVINg HIj tIjDeNS Het VNaB-MarktDINer De aaNMOeDIgINgSprIjS VOOr zIjN afStuDeerSCrIptIe aaN De 

uNIVerSIteIt VaN aMSterDaM  (uVa) Met aLS tIteL ‘De MarktCyCLuS BINNeN De SCHaDeVerzekerINgSMarkt’, WaarIN 

HIj ONDerzOek DeeD Naar Het feNOMeeN VaN De ‘HarDe’ eN’ zaCHte’ MarkteN. aLS VerkLarINg VOOr Het eINDe VaN 

De MarktCyCLuS VOert HIj aaN Dat VerzekeraarS SteeDS Beter IN Staat zIjN De juISte rISICOpreMIeS te BepaLeN, 

WaarDOOr er zICH VaN jaar tOt jaar MINDer fLuCtuatIeS IN preMIeHOOgte VOOrDOeN.

Na zijn HBO-studie Bedrijfseconomie in groningen met succes te 
hebben afgerond ging Overdiep zeven jaar geleden aan de slag als 
trainee bij het toenmalige fortis Corporate Insurance. Hij volgde tal van 
verzekeringscursussen (de bekende ‘a’ diploma’s en gevolmachtigd agent) 
voordat hij in 2011 startte met de (master)opleidingen Verzekeringskunde 
en enterprise risk management. “In de eerste plaats trok mij het 
academische karakter van de opleiding waarmee je de titel MSc (master 
of Science) kunt behalen en bovendien is deze opleiding zeer relevant voor 
mijn werk en verdere carrière. Ik heb er veel aan gehad: een bredere kijk 
op de verzekeringswereld, zowel wat de actuariële als macro-economische 
aspecten betreft, en door de aandacht voor erM heb ik bovendien een 
kijkje gekregen in de keuken van onze klanten”, aldus de man, die zich 
bij amlin vooral bezighoudt met de acceptatie van Car/ear (bouw- en 
montage)-verzekeringen.

onderwerpkeuze

als afstudeerscriptie (thesis) koos Overdiep voor het onderwerp ‘De 
marktcyclus binnen de schadeverzekeringsmarkt’. Waarom?  “een stukje 
nieuwsgierigheid”, antwoordt hij. “Vanaf het moment dat ik bij amlin werk, 
hoor ik collega’s regelmatig praten over de marktcyclus van ‘harde’ en 
‘zachte’ markten. Hoewel ik geen idee had wat ik me hierbij precies moest 
voorstellen – ik heb zelf eigenlijk alleen maar een softe markt meegemaakt 
– heeft dit onderwerp mij altijd op de een of andere manier gefascineerd.  
toen ik voor mijn studie Verzekeringskunde en erM een scriptie moest 
schrijven, heb ik bewust voor de marktcyclus als onderwerp gekozen. Om 
bij wijze van spreken zo te kunnen verifiëren dat het geen fabeltje was, maar 
dat het fenomeen ‘harde’ en ‘zachte’ markten daadwerkelijk heeft bestaan. 
en om er achter te komen hoe marktcycli ontstaan en te verklaren zijn en 
welke factoren daarbij allemaal een rol spelen. Door mijn onderzoek heb ik 
antwoorden gekregen op mijn vragen.”

premiegroei in Nederland van 1970 t/m 2011. (http://statline.cbs.nl/)

Desgevraagd zegt hij met plezier terug te kijken op zijn onderzoeksperiode. 
“Het is een buitengewoon interessant onderwerp, dat bovendien bij veel 
branchegenoten sterk leeft. je zou kunnen zeggen: ‘Het is een scriptie voor 
de massa!’” 

‘hard’ en ‘zacht’

Wat is de marktcyclus en wat zijn ‘harde’ en ‘zachte’ markten precies? 
Overdiep licht toe: “een marktcyclus is een aaneensluiting van op- en 
neerwaartse bewegingen in premietarieven. Oftewel, de  verandering van 
de netto verdiende premie, aangepast voor inflatie en de groei van de 
markt als geheel. De term ‘harde’ markt wordt binnen de verzekeringsmarkt 
geregeld genoemd, maar een exacte definitie is niet bekend. De situatie 
waarin verzekeraars de premies kunnen dicteren en als gevolg daarvan 
hun winst kunnen maximaliseren wordt in het algemeen aangemerkt als 
een ‘harde’ markt. De tegenovergestelde situatie, waarbij de afnemers van 
verzekeringen de prijs grotendeels kunnen dicteren, wordt een ‘zachte’ 
markt genoemd.” In zijn scriptie houdt hij de volgende definities aan: 
‘harde’ markten zijn perioden waarin winsten, uitgedrukt in rentabiliteit 
eigen vermogen (rOe), groter zijn dan de kosten van kapitaal (het bedrag, 
uitgedrukt als een jaarlijks percentage, dat een bedrijf moet betalen om 
kapitaal aan te trekken) binnen die industrie. Bij een ‘zachte’ markt geldt 
het tegenovergestelde. 
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kijkend naar de marktcyclus voor de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt 
in de periode 1970 t/m 2011 noemt Overdiep het opvallend dat de groei 
van de premie voornamelijk boven het niveau van de inflatie en de groei van 
het BBp uitkwam, terwijl dit in bijvoorbeeld de VS het tegengestelde was. 
“Daarnaast zijn de perioden waarin in Nederland de premiegroei de inflatie 
en groei van het BBp niet oversteeg relatief kort.” Volgens hem is een 
duidelijk patroon te zien van afwisselend pieken en dalen in premieniveaus. 
(zie grafiek).”Daarbij is naar voren gekomen dat tussen 1995 en 2011 
de markt enkel tussen 2004 en 2007 een aanzienlijk hoger rendement 
behaalde dan het risicovrije rendement, wat impliceert dat enkel in deze 
periode er sprake kan zijn geweest van een ‘harde’ markt, afhankelijk van 
door verzekeraars gehanteerde kosten van kapitaal.”

momentum

De factor die volgens de voormalige uVa-student ten grondslag lijkt te liggen 
aan het bestaan van de marktcyclus heet momentum, een interne factor 
die weergeeft dat er een verschil in tijd is tussen het aanpassen van de 
premies en het resultaat wat hieruit voortvloeit. “Het geeft aan dat het voor 
verzekeraars bijzonder lastig is om de exacte kosten voor een polis te kunnen 
bepalen. Verzekeraars kijken daardoor vooral naar de winst die ze hebben 
behaald ter verificatie van de door hun gehanteerde tarieven, terwijl dit een 
te trage indicator is. De factor momentum lijkt de mogelijkheid te bieden 
voor de andere factoren, die de aanbodzijde van de verzekeringsmarkt 
beïnvloeden, om een cyclus in het premieniveau te creëren.”

Hij vervolgt: “Vooral de hoeveelheid kapitaal die in de markt aanwezig is, 
lijkt een goede verklaring voor het verloop van de cyclus. Deze mutatie van 
het kapitaal wordt vooral bepaald door de hoogte van de schadelast die 
moet worden uitgekeerd en het resultaat op beleggingen die in een jaar 

worden behaald. De hoeveelheid concurrerende verzekeraars die in de 
markt aanwezig zijn, lijkt de grootste daling in premie sinds 1970 te kunnen 
verklaren, maar niet de rest van de cyclus.”

conclusies

Overdiep komt in zijn onderzoek onder meer tot de conclusie dat de factoren 
die bij de varkenscyclus een grote rol speelden - in hoofdlijnen vraag en 
aanbod, prijsbepaling en het verschil in tijd – dat ook doen in de zakelijke 
verzekeringsmarkt. “zo wordt het aanbod in de markt bepaald door de 
diverse verzekeraars en hun beschikbare kapitaal. Daarnaast is het lastig 
om een exacte prijs voor een polis te bepalen, mede door het verschil in tijd 
dat er is tussen het ontvangen van premie en het uitbetalen van schade.”
  
“Op basis van mijn onderzoek kan worden geconcludeerd dat er een 
duidelijke cyclus is in het premieniveau van schadeverzekeringen in 
Nederland”, concludeert hij verder. “De moeilijkheidsgraad waarmee 
premies te bepalen zijn door verzekeraars lijkt hieraan ten grondslag te 
liggen, waarbij vooral de aanbodzijde van de markt de stijging of daling 
van de cyclus bepaalt. In een ceteris paribus situatie zou de toe- of afname 
van het kapitaal in de markt de cyclus grotendeels kunnen verklaren en 
het toetreden van nieuwe verzekeraars in de markt in 2006 de grootste 
daling van het premieniveau kunnen verklaren. In de praktijk is er echter 
geen sprake van een ceteris paribus situatie, waardoor er eveneens andere 
factoren een rol kunnen hebben gespeeld. een vervolgonderzoek gebaseerd 
op een statistische analyse zou hier in de toekomst meer duidelijkheid in 
kunnen scheppen.” 

impact co-assurantie

Hoe kijkt u zo’n twee jaar later na het afronden van uw afstudeeronderzoek 
naar de zakelijke verzekeringsmarkt en de marktcyclus? “De ‘harde’ 
en ‘zachte’ markten zijn in mijn ogen definitief verleden tijd. Dat komt 
doordat verzekeraars vandaag de dag steeds betere middelen en data 
tot hun beschikking hebben in de vorm van geavanceerde risico- en 
premiecalculatiemodellen om de juiste technische premies te bepalen. 
Daardoor zullen er minder fluctuaties voorkomen in de premiehoogte. Met 
de toen beschikbare informatie en modellen was het veel lastiger om de 
premie voor een bepaald risico vast te stellen. In feite kwam men destijds 
meer uit op een ‘marktpremie’ dan op een technische premie”, aldus 
Overdiep, volgens wie het hierbij ook uitmaakt om welk verzekeringsproduct 
het gaat. “Het is nu eenmaal lastiger om de juiste premie vast te stellen 
voor een complex brand-, aansprakelijkheids- of technisch risico dan 
voor bijvoorbeeld de verzekering van een wagenpark. De wet van de grote 
aantallen speelt hierbij een rol.”

een ander verschil met ‘vroeger’ is volgens de amlin-underwriter dat er 
steeds minder verzekeraars meetekenen op een risico. “Op die manier 
heeft deze verminderde toepassing van co-assurantie ook impact op de 
marktcyclus van weleer. Daardoor heeft zelfs een omvangrijke schade minder 
impact op de resultaten van alle marktspelers, omdat alleen de betrokken 
risicodragers hiervan nadeel ondervinden. Ik zie het dan ook niet één, twee, 
drie gebeuren dat één grote omvangrijke schade marktbreed een forse 
verandering in de premiestelling teweeg zal kunnen brengen. Misschien 
bij een omvangrijke overstroming, waardoor vrijwel alle verzekeraars flink in 
hun portemonnee worden geraakt.”

tot slot, wat zou u hieromtrent de markt mee willen geven? Overdiep: “Werk 
aan goede premiecalculatie- en bijbehorende modellen om technische 
premies te kunnen bepalen, houd je hieraan vast en focus op de lange 
termijn door middel van consistente underwriting.” <

Drs. phil overdiep: “er tekenen steeds minder verzekeraars mee op een risico. op die manier  
heeft deze verminderde toepassing van co-assurantie ook impact op de marktcyclus van 
weleer. Daardoor heeft zelfs een omvangrijke schade minder impact op de resultaten van alle 
marktspelers, omdat alleen de betrokken risicodragers hiervan nadeel ondervinden.”
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Lloyd’s fungeert als bruggenhoofd naar Londense markt

LLoyd’s BeneLux 
ziet omzet in vieR jaaR tijd met 
meeR dan de heLft toenemen

SINDS 2011 keNt LLOyD’S eeN eIgeN repreSeNTaTiVe IN De BeNeLux IN De perSOON VaN CouNTry maNaGer raLpH VaN 

HeLDeN. Of Het eeN Met Het aNDer te MakeN Heeft, IS De Vraag. feIt IS eCHter Dat SINDSDIeN De preMIeOMzet 

IN Deze DrIe LaNDeN Met Meer DaN De HeLft -  Met 56% OM preCIeS te zIjN - IS geStegeN VaN 375 MILjOeN eurO 

Naar 585 MILjOeN eurO. zeLf SCHrIjft HIj DIe expLOSIeVe grOeI tOe aaN eeN COMBINatIe VaN faCtOreN: De kOMSt 

VaN SteeDS Meer NIeuWe tOetreDerS, HOgere VerzekerDe BeDrageN eN Het gegeVeN Dat BeStaaNDe LLOyDS-

partIjeN Meer rISICO’S eN OMzet Naar ‘LONDeN’ BreNgeN. “zO kOMeN er SteeDS Meer partIjeN DIe HuN geHeLe 

buSiNeSSmoDeL Op LLOyD’S HeBBeN afgeSteMD. Het tekeNt VOLgeNS HeM De aNDere kIjk Op LLOyD’S. “IN Het 

VerLeDeN WerD LLOyD’S Vaak gezIeN aLS ‘LaatSte Stap’; aLS eeN BepaaLD rISICO NergeNS aNDer Meer te pLaatSeN 

WaS. “We zIeN OOk IN De BeNeLux ONS OpSCHuIVeN IN Het prOCeS eN kOMeN OOk VOOr De Meer CommoN rISICO’S 

SteeDS Vaker VOOr IN De BeSLISketeN VaN MakeLaarS eN BeDrIjVeN.”

zonder verleden, geen toekomst, luidt een gezegde. aan het begin van 
het gesprek wijst Van Helden nadrukkelijk op de ‘mooie historie’ tussen 
Lloyd’s en Nederland, die al meer dan drie eeuwen bestaat. “In 1598 ging 
in rotterdam de eerste assurantiebeurs van start in een stenen gebouw, 
ruim 90 jaar voordat edward Lloyd zijn koffieshop begin in Londen 
waar zeevarenden en particuliere investeerders bijeen kwamen over de 
risicofinanciering van schepen en vrachten. Op dat idee was hij gewezen 
door de Nederlandse koffiehandelaar Marten Mierop kuyck, die als dank 
daarvoor de eerste chairman van Lloyd’s werd.”

De historische band tussen Lloyd’s en ons land is gebleven. Iets meer dan 
een halve eeuw geleden werd voor ons land een Lloyd’s representative 
benoemd: de directeur van averij grosse agent john Hudig & Son, de vader 
van alexis fontein die deze functie aansluitend ook 25 jaar heeft vervuld. 
Vier jaar geleden werd ralph van Helden aangesteld als full representative 
voor de Benelux. Hij is daarmee één van de 43 personen in de wereld die 
deze functie hebben en bij elkaar actief zijn in 80 landen. “Nederland is 
altijd een belangrijke markt voor Lloyd’s geweest, zowel uit commercieel als 
strategisch opzicht.”

bruggenhoofd

Wat doet Lloyd’s Benelux zoal? Om een breed bestaand misverstand weg 
te nemen, vertelt Van Helden als eerste wat het niet is. “We zijn zelf geen 
verzekeringsbedrijf en sluiten zelf dan ook geen verzekeringen. We vormen 
als het ware een bruggenhoofd tussen Lloyd’s en bedrijven of organisaties 
die hun risico’s willen afdekken door middel van één of meerdere 
verzekeringen. Dat doen we niet rechtstreeks, maar maken dat mogelijk via 
onze vertegenwoordigers. Dat kan een Lloyd’s broker (makelaar) zijn, een 
coverholder ( in Nederland beter bekend als ‘gevolmachtigd agent’) of een 
service company.“

een coverholder is een bedrijf of maatschappij die door een managing 
agent is bevoegd tot het aangaan van contracten namens een syndicaat 
en optreedt als agent van de Lloyd’s underwriters. Het gaat meestal om 
verzekeringspapieren, incasseren van premie en vaak om het afhandelen 
van claims. een service company in Nederland is een lokaal kantoor van 
een Lloyd´s managing agent. In tegenstelling tot coverholders, kunnen 
service companies alleen capaciteit schrijven namens hun eigen managing 
agent. Lloyds telt momenteel in Nederland vijf service companies, 19 
coverholders en één Lloyd’s broker; in België zijn dat er resp. drie, zeven en 
twee, terwijl in Luxemburg de teller nog op ‘nul’ staat omdat hiervoor nog 
geen establishment license is verkregen.

ralph van helden: “Naast een blijvende focus op winstgevendheid en een toenemende 
perceptie voor online trading zie ik innovatie momenteel als dé belangrijkste trends. De wereld 
innoveert momenteel enorm en dit onderwerp staat ook bij Lloyd’s hoog in het vaandel.”
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facilitator en belangenbehartiger

“Op die manier faciliteren we de markt, net zoals de VNaB dat doet. en 
bieden we via de bij ons aangesloten bedrijven een brede toegang tot de 
grote wereldwijde verzekerings- en herverzekeringsmarkt”, vervolgt Van 
Helden. “Lloyd’s is namelijk bevoegd om business te schrijven in meer 
dan 70 gebieden en risico’s te accepteren uit meer dan 200 landen 
en gebieden volgens de lokale wet- en regelgeving. en het aanbod aan 
risicodragers (syndicaten) neemt de laatste tijd flink toe en daarmee de 
verzekeringsmogelijkheden.”

Op het kantoor rotterdam komen volgens de country manager jaarlijks zo’n 
200 verzoeken van makelaars, bedrijven en organisaties met betrekking 
tot mogelijke verzekeringsoplossingen voor vaak bijzonder risico’s.” Die 
spelen we vervolgens door naar de bij ons aangesloten bedrijven. Ook het 
meet the market-event, dat we in maart organiseerden in het Beurs-WtC 
in rotterdam is een voorbeeld van hoe wij partijen bij elkaar proberen te 
brengen.”

Daarnaast verzorgt Van Helden één keer per jaar bij Lloyd’s in Londen een 
marktpresentatie. tijdens die bijeenkomst brengt hij de aldaar verzamelde 
marktpartijen op de hoogte  van de laatste marktontwikkelingen op de 
zakelijke verzekeringsmarkten in Nederland, België en Luxemburg en 
wijst hen daarbij tevens op de hier aanwezige verzekeringsbehoeften. 
“Vorig jaar heb ik onder meer aandacht gevraagd voor gewenste 
verzekeringsoplossingen op het gebied van de sociale zekerheid en het 
overstromingsrisico en dit jaar voor energy. De verzekeringsmogelijkheden 
voor windmolens en zonne-energie zijn in de Benelux nu eenmaal beperkt.”
een belangrijk deel van het werk van Lloyd’s full representative voor de 
Benelux bestaat daarnaast uit belangenbehartiging. Met het oog onderhoudt 
hij contacten met vertegenwoordigers van alle stakeholders binnen én 
buiten de verzekeringsbranche. “Het blijft van belang voorlichting te blijven 
geven over waarvoor we als Lloyd’s staan en kunnen betekenen, zeker in het 
licht van de moderniseringsslag en veranderingen die ook wij doormaken.”

innoVaties

In een tijd waarin het centrum van de wereld lijkt te verschuiven van west 
naar oost en ook de verzekeringsmarkt steeds meer te maken krijgt met 
(acquisities) van grote spelers uit landen als China, japan en korea, moet 
ook Lloyd’s met zijn tijd mee, benadrukt Van Helden. “Naast een blijvende 
focus op winstgevendheid en een toenemende perceptie voor online trading 

zie ik innovatie momenteel als dé belangrijkste trends. De wereld innoveert 
momenteel enorm en dit onderwerp staat ook bij Lloyd’s hoog in het vaandel. 

Met het oog hierop zijn vijf nieuwe initiatieven voorgesteld: analyse van nog 
onbekende risico’s zodat de markt zich kan richten op de productontwikkeling 
voor die thans nog onbekend risico’s, het creëren van een soort Lloyd’s 
index (“heeft alles te maken met big data”), de jaarlijkse uitreiking van 
innovatie-awards, de opzet van een innovatiedesk en het inzetten op de 
juiste manier van alternatief kapitaal. rode draad hierin dat we binnen 
Lloyd’s innovatie zoveel willen bevorderen. Daarbij willen we af van de alom 
in de verzekeringsbranche levende angst om te falen. zonder falen kun je 
in onze optiek niet succesvol zijn en daarom gaan we branchegenoten juist 
stimuleren om te durven falen. Daarom willen we ook een innovatie-award 
uitreiken voor het beste idee dat het niet heeft gehaald.”

2025

We vragen Van Helden waar hij denkt dat Lloyd’s Benelux staat over 
drie jaar. zelf wil hij liever verder kijken, temeer daar Lloyd’s bezig is zijn 
acht hoofdpunten tellende beleidsvisie voor 2025 op papier te zetten. 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling van het merk Lloyds (brand), 
hoe we het makkelijker kunnen maken voor klanten en makelaars om 
zaken te doen met Lloyd’s, innovatie, het licenties-beleid, het aantrekken 
en behouden van het juiste talent en tenslotte ook rondom het sociale 
beleid van Lloyd’s. aan alle representatives wordt gevraagd daaruit hun 
beleid te destilleren voor hun eigen regio. Desgevraagd wil Van Helden 
voor de Benelux één tipje van de sluier oplichten. “We willen graag ook 
voor Luxemburg een establishment licence bemachtigen. Daarnaast zijn 
veel van onze coverholders al heel actief op het gebied van innovatie. Maar 
bovenal zullen we blijven werken om het ook in Nederland makkelijker te 
maken om met Lloyd’s zaken te doen!” 

advertorial

De Lloyd’s-bedrijven in Nederland

5 service companies:  Canopius, Navigators, StarStone, Pembroke 
 en XL Catlin

22 coverholders:  APC Holland, Autotrust, Corins, Dual, DMI, 
 Driessen, Dutch P&I, Equinox, Hakenberg, 
 W.A. Hienfeld, Intrust, Jacobs & Brom, Neerlandse, 
 Paul L’Ortye, Post & Co, PURE, QSX, Raets, VKG,
 VSZ, Wannet en WISE

1 Lloyd’s broker:  Clear Risk
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Daar Waar IN De WereLDWIjDe zakeLIjke VerzekerINgSMarkt SCHaaLVergrOtINg  (OpNIeuW) De treND IS eN De 

eNe Na De aNDere INterNatIONaLe fuSIe tuSSeN MakeLaarS eN VerzekeraarS WOrDt aaNgekONDIgD, LIjkt De 

aDVOCatuur De OMgekeerDe Weg te BeWaNDeLeN. De afgeLOpeN jareN zIjN taL VaN aDVOCateN WerkzaaM IN 

De VerzekerINgS- & aaNSprakeLIjkHeIDSpraktIjk (V&a) Vaak SaMeN Met eNkeLe COLLega’S eeN eIgeN kaNtOOr 

geStart. IN DIt artIkeL kOMeN VIer VaN HeN aaN Het WOOrD OVer Deze ONtWIkkeLINg eN De aaNLeIDINg  erVaN. OOk 

geVeN zIj aaN HOe zIj De Stap Naar Het ONDerNeMerSCHap HeBBeN erVareN eN BeNOeMeN zIj eNkeLe treNDS eN 

ONtWIkkeLINgeN IN HuN WerkgeBIeD: MartIjN LauxterMaNN (LauxterMaNN aDVOCateN), SuzaNNe BOrDeWIjk (WIj 

aDVOCateN), artHur VaN HOey SMItH (V&a aDVOCateN) eN erIC VaN NIekerk (VaNNIekerkCIereMaNS).

De vier schrijven bovengenoemde trend toe aan een simpel gegeven: 
door de markt.  Lauxtermann constateert dat opdrachtgevers selectiever 
worden in het inschakelen van een juridische businesspartner. “De tijd 
dat verzekeraars en makelaars één of twee vaste advocatenkantoren 
inschakelden, is geschiedenis. Ook de drempel om een beroep te doen 
op kleinere advocatenkantoren is verdwenen.” Van Hoey Smith: “er is een 
grotere discrepantie ontstaan tussen wat de grotere advocatenkantoren te 
bieden hebben en wat verzekeraars wensen. In verzekeraarshuizen wordt 
kritisch gekeken naar de in- en externe kosten en dan is het niet meer 
verantwoord om voor een advocaat 300 euro per uur te betalen. zij willen 
onverminderd een kwalitatief goed advies van een ervaren jurist, maar 
dan wel tegen een lagere prijs. De eerder wel eens gehoorde kritiek op 
nichekantoren dat zij geen full service kunnen bieden, verstomt meer en 
meer. temeer daar wij voor rechtsgebieden waarin wij zelf minder thuis zijn 
deskundige kennis van derden kunnen inschakelen.” 

Bordewijk: “je ziet op alle rechtsgebieden gespecialiseerde ‘boetiekkantoren’ 
ontstaan, kleinere bedrijven die zich richten op een of meer niches. De tijd 
dat cliënten een voorkeur hadden voor one stop shopping is echt voorbij. 
Verzekeraars en andere opdrachtgevers willen maatwerk: elke organisatie is 
anders. Deze wens vereist een grote mate van flexibiliteit en betrokkenheid 
van hun advocaat. een nichekantoor heeft die kwaliteiten bij uitstek. We 
weten water in de markt gebeurt, wat onze cliënten belangrijk vinden en 
kunnen daar in onze dienstverlening direct op inspelen. ” Van Niekerk kan 
er over meepraten. Hij splitste zich na 31 jaar bij Nauta Dutilh gewerkt te 
hebben met zijn gehele team af van het grote kantoor, overigens in goed 
overleg. “Vanwege de soms conflicterende belangen met klanten op andere 
rechtsgebieden, maar zeker ook uit tariefoogpunt.  als kleiner kantoor 
kunnen we concurrerender werken. Ons team is gevarieerd samengesteld 
met jonge veelbelovende en ook zeer ervaren advocaten. Dat is onze 
kracht.”

geen moment spijt

De vier zeggen geen moment spijt te hebben van hun keuze een eigen 
kantoor te zijn gestart. Bordewijk spreekt zelfs over ‘het beste wat we hadden 
kunnen doen’. “Vooral vanwege de vrijheid om zelf te kiezen voor wie we 
werken, op de manier die ons het beste lijkt. Waar nodig out of the box en 
altijd met volle overtuiging en passie.” Ook over de (financiële) ontwikkeling 
van hun kantoor zijn ze goed  te spreken. VanNiekerkCieremans startte 
vorig jaar september met vijf advocaten. Inmiddels is er een vacature voor 
‘nummer zes’. “De stap naar zelfstandigheid bevalt goed, ook commercieel. 
er is sprake van een bescheiden groei op alle fronten. Daarnaast is het fijne 

Suzanne bordewijk
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‘een eigen smoel’ aan je werk te kunnen geven, snel te kunnen schakelen 
en beslissingen te  kunnen nemen”, stelt Van Niekerk.

Lauxtermann (zeven medewerkers)  zegt behalve in de V&a-praktijk 
vooral groei te zien in uitbreiding van het werkgebied naar aanpalende 
terreinen, zoals bijv. bouwrecht en financieel toezicht. “Daarnaast 
richten we ons ook meer en meer op andere opdrachtgevers binnen de 
financiële dienstverlening. Verder zien we meer werk op ons afkomen uit 
bedrijfsongevallen, waarbij met name de reïntegratie aan belang wint.” WIj 
advocaten, dat zich wel louter toelegt op de V&a-praktijk, is vijf jaar geleden 
gestart met zes (vrouwelijke) advocaten. Inmiddels zijn dat er zeven en is er 
één vacature. “De groei is marktbreed. We krijgen meer werk van bestaande 

opdrachtgevers maar ook van nieuwe klanten.” V &a advocaten richt zich – 
de naam zegt het al – sinds de start begin 2014 met zes advocaten eveneens 
uitsluitend  op verzekerings- en aansprakelijkheidsgeschillen. “De start was 
best spannend. Iedereen kenden ons individueel wel als advocaat, maar 
nog niet als kantoor. Inmiddels zijn wij een partij die op alle vlakken vol 
meedraait.” 

trends

Van Niekerk noemt als trend dat advocaten steeds vaker op naam wordt 
ingeschakeld. “zeker in de zakelijke (co)assurantiemarkt speelt people’s 
business  een grote rol. Daarnaast ervaar ik dat cliënten vaker over juridische 
kwesties met een jurist van gedachten willen wisselen zonder meteen het 
dossier volledig over te dragen. Daarnaast heb ik het – niet kwantificeerbare 
gevoel – dat zaken vaker onderling worden geregeld en er minder vaak wordt 
geprocedeerd”,  aldus Van Niekerk, die desgevraagd mediation niet zozeer 
als een trend zegt te zien. “persoonlijk vind ik het teveel een beperking dat 
je je als mediator neutraal moet opstellen en partijen niet in een bepaalde 
richting mag sturen.” Ook Lauxtermann geeft aan dat zijn kantoor sneller 
na een calamiteit wordt  ingeschakeld om te brainstormen over de aanpak 
van een dossier. Daarnaast is de rechtsbijstandmarkt aan het verschuiven 
en gaan meer juristen als zzp-er aan de slag. en zoals eerder aangegeven 
voeren verzekeraars een selectiever aanstellingsbeleid.”

Bordewijk constateert eveneens dat opdrachtgevers vooral uit kosten-
overwegingen advocaten selectiever en gerichter gaan inschakelen. 
“uitermate verstandig van hen. De zogenoemde ‘bulkzaken’ kunnen prima 
worden afgewikkeld door claimhandlingbureaus. een advocaat heeft vooral 
meerwaarde bij complexe zaken waarin juridisch of tactisch maatwerk nodig 
is.” Van Hoey Smith tot slot: “Verzekeraars laten vooraf steeds vaker een 
kosten/batenanalyse maken om in te kunnen schatten of het zin heeft te 
procederen. Daarnaast lijkt de tijd van eindeloos procederen om je gelijk te 
halen echt voorbij. uit kostenoverweging wil men eerder tot een financiële 
oplossing komen, een absolute trendbreuk. aan de andere kant zie je bij 
andere partijen een grotere claimbereidheid en wil om te procederen.”<

eric van Niekerk 

arthur van hoey  Smith martijn Lauxtermann 
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Rotterdams familiebedrijf P. Schreuder & Co bestaat 100 jaar

aLtIjD De BLIk VOOruIt!
ONDaNkS De VOOrtSCHrIjDeNDe MeDISCHe WeteNSCHap BLIjft VOOr MeNSeN Het BereIkeN VaN De reSpeCtaBeLe 

LeeftIjD VaN HONDerD jaar  tOCH NOg aLtIjD eeN BIjzONDerHeID.  VOOr BeDrIjVeN IS Het IN Deze tIjDeN VaN 

SCHaaLVergrOtINg, fuSIeS eN OVerNaMeS HeLeMaaL eeN uNICuM. Het Maakt Het eeuWfeeSt VaN Het rOtterDaMSe 

faMILIeBeDrIjf p. SCHreuDer & CO B.V., rMIa regISterMakeLaarS IN aSSuraNtIëN,  er DeS te Meer BIjzONDer Op . 

DIreCteur eLWyN SCHreuDer, De DerDe geNeratIe aaN Het rOer, Heeft eeN SIMpeLe, Maar HeLDere VerkLarINg 

VOOr Het 100-jarIg BeStaaN. “We zIjN aLtIjD Met ONze tIjD MeegegaaN.” NIet VOOr NIetS LuIDt De tIteL VaN Het 

SpeCIaaL ter geLegeNHeID VaN Deze BIjzONDere MIjLpaaL uItgeBraCHte juBILeuMBOek ‘aLTiJD De bLik VooruiT, 100 

Jaar SChreuDer 1915 – 2015’.

tijdens een druk bezocht jubileumreceptie op de SS rotterdam reikte 
Schreuder het eerste exemplaar van het jubileumboek uit aan burgemeester 
aboutaleb van rotterdam, die in het voorwoord mooie woorden schreef aan 
het adres van de jubilaris: ’...Gedurende drie generaties heeft het bedrijf 
twee wereldoorlogen overleefd, twee zware financiële crisissen overwonnen 
en zich voortdurend aangepast aan talloze moderne ontwikkelingen. een 
welhaast koninklijke prestatie, want voor een 100-jarig jubileum bestaat 
geen andere aanduiding. het is goud, zilver en diamant ineen...’

In zijn karakteristieke werkkamer in het historische herenhuis aan de 
Westersingel in het centrum van rotterdam blikt elwyn Schreuder terug op 
de bijzondere mijlpaal, maar laat hij ook zijn visie schijnen op het heden en 
de toekomst. gevraagd naar waar hij persoonlijk met de meeste voldoening 
op terugkijkt, antwoordt hij: “Het vervult mij met trots dat het ons samen 
met de medewerkers is gelukt om ons prachtige bedrijf, ondanks de ups & 
downs, door de honderd jaar heen te kunnen loodsen. Daarnaast geeft de 
sterke persoonlijke band die wij in de loop der jaren met heel veel relaties 
hebben opgebouwd, van wie er velen al tientallen jaren klant zijn, mij veel 
voldoening.” 

Ook de contacten met burgemeester aboutaleb kunnen volgens hem als 
een hoogtepunt worden beschouwd. “Ik was al bijzonder content met zijn 
bijdrage aan het boek en dat hij het eerste exemplaar in ontvangst wilde 
nemen. Dat hij halverwege dit jaar een werkbezoek heeft gebracht aan ons 
kantoor, vonden wij helemaal bijzonder en een hele eer.”
 
Van uitVaartpolissen naar zakelijke Verzekeringsmarkt

een eeuw geleden, op 18 januari 1915 zette pieter Schreuder als 21-jarige 
zijn eerste schreden op het verzekeringspad. zijn activiteiten werden 
toen nog gecombineerd met die van een uitvaartbedrijf. In 1942 kwam 
zoon Hans Schreuder in de zaak, die alert inspeelde op het groeiende 
bezit bij Nederlanders na de crisis- en oorlogsjaren door zich meer toe 
te leggen op schadeverzekeringen. (klein)zoon elwyn Schreuder, de 
derde generatie, is in 1977 in de zaak gekomen en heeft in 1989 de 

elwyn Schreuder: “ik betreur het dat de organisatiegraad onder het intermediair de laatste 
jaren sterk is afgenomen. Want als er één tijd is die vraagt dat het intermediair samen een vuist 
maakt, is dat nu wel.”
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aandelen overgenomen. Onder zijn leiding is het bedrijf uitgegroeid tot 
een middelgroot zelfstandig assurantiemakelaars- annex volmachtkantoor, 
dat zich met inmiddels 18 medewerkers primair is gaan toeleggen op de 
bedrijfsmatige verzekeringsmarkt. “Wij adviseren voornamelijk klanten in 
het middenbedrijf, een doelgroep die mij persoonlijk gewoonweg beter licht 
dan het particuliere segment of zzp-ers”, aldus de directeur, volgens wie 
de portefeuille momenteel ongeveer 5.000 klanten met ca 20.000 polissen 
omvat.”
 
Ondanks de moeilijke periode die de markt de laatste jaren heeft doorgemaakt 
- met name op leven- en pensioengebied - is Schreuder positief gestemd 
over de toekomst. “zeker voor wat ons segment betreft. De adviesbehoefte 
bij MkB-ers en andere ondernemers is nu eenmaal hoog. elke ondernemer 
heeft om bedrijfseconomische redenen minder handjes tot zijn beschikking 
dan voorheen en moet mede daarom alle zeilen bijzetten om zijn bedrijf 
draaiende te houden en focust zich daarom vooral op de kernactiviteiten. 
Voor alle bijkomende ondernemers zaken heeft men gewoonweg minder 
tijd en interesse. Bovendien heeft het ons altijd verbaasd hoe weinig veel 
ondernemers weten van verzekeringen en andere financiële zaken. Vandaar 
dat de meesten open staan voor advies en begeleiding en bij een schade 
helemaal blij zijn dat ze op ons kunnen terugvallen.”

Over de toekomst van zijn familiebedrijf heeft de verzekeringsman in hart 
en nieren echter minder zekerheid. er lijkt geen vierde generatie Schreuder 
aan te komen. “geheel in de lijn met het tijdsbeeld van toen heeft mijn 
vader mij destijds qua opleiding en studiekeuze sterk gestuurd richting 
verzekeringsbranche. Ik heb dat bewust niet gedaan. Mijn kinderen hebben 
allebei een eigen carrière - de een als advocaat; de ander als econoom, nu 
bij Danone - en hebben geen wens om de zaak over te nemen. Ik ben nu 
63 jaar en vind mijn werk nog zo leuk dat ik voorlopig er niet aan denk om 
te zullen stoppen. Ik ga door totdat de lol eraf is of dat mijn klanten mij zat 
zijn. Wat de toekomst brengt, is dan ook nog ongewis. Misschien neemt 
een collega of medewerker de aandelen over om het bedrijf voort te zetten 
of gaan we ons een keer aansluiten bij een andere bureau . alles staat nog 
open.”

markt

zelf loopt Schreuder inmiddels ook een kleine 40 jaar mee in het vak. 
een tijd waarin de samenleving sterk is veranderd en mede daardoor 

burgemeester aboutaleb van rotterdam ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘altijd de blik 
vooruit, 100 jaar Schreuder 1915 – 2015’ uit handen van directeur elwyn Schreuder.

ook de verzekeringsbranche. “De onderlinge verhoudingen zijn verhardt, 
ook tussen verzekeraars en intermediair. Ons vak is bij uitstek er één van 
people’s business, maar bij veel verzekeraars weten ze vaak niet meer wie de 
tussenpersonen zijn met wie ze samenwerken. Dat was vroeger wel anders. 
Bovendien heb ik sterk het idee dat er meer op regelgeving wordt gestuurd 
dan op commercie“, aldus Schreuder, die benadrukt zeker niet iemand 
te zijn die vindt dat vroeger alles beter was. “zo zijn de bedrijfsprocessen 
en transparanter en toegankelijker geworden en heeft de voortschrijdende 
automatisering ons qua bedrijfsvoering veel voordelen gebracht.” 

tot slot, wat zou u de markt willen meegeven? “Besteedt voldoende aandacht 
aan de klant. Het is weliswaar een cliché maar de klant is koning. Daar 
doe je het allemaal voor”, antwoordt Schreuder prompt. Om daar meteen 
richting verzekeraars aan toe te voegen: “Verlies het intermediair niet uit het 
oog en investeer in samenwerking . In mijn ogen zouden verzekeraars geen 
nieuwe producten moeten ontwikkelen zonder daarover intensief overleg 
te voeren met het intermediair. Dat voorkomt de kans op mislukkingen, 
want wij weten als geen ander wat de klant nodig heeft.” Daarnaast raadt 
hij marktpartijen aan zich transparant en eerlijk op te stellen en te blijven 
werken aan het bieden van een goede serviceverlening. realiseer je terdege 
dat als je je werk niet goed doet, je de klant in wezen een aanleiding geeft 
om bij je weg te gaan.” 

Hij heeft ook een ‘boodschap’ richting collega’s. zo vindt hij het jammer 
dat de saamhorigheid onder de intermediaire beroepsgroep is verminderd, 
zeker ten opzichte van vroeger. “Het is nu meer de tijd van ‘ieder voor 
zich’ en er vindt minder onderling collegiaal overleg plaats dan voorheen. 
en dat terwijl je van collega’s veel kunt leren.” Schreuder is een op en 
top organisatieman en is onder meer lid van adfiz, NVga, VNaB, en het 
assurantie Intermediair rotterdam. “Ik betreur het dat de organisatiegraad 
onder het intermediair de laatste jaren sterk is genomen. Want als er één 
tijd is die vraagt dat het intermediair samen een vuist maakt, is dat nu wel”, 
aldus de rotterdamse makelaar, die het vooral een slechte zaak vindt dat 
adfiz de ontmoetingsfunctie heeft laten versloffen. “Die is essentieel voor 
collega’s om met elkaar bij te kunnen praten over het vak en kennis en 
ervaringen met elkaar kunnen delen. gelukkig heeft de VNaB die omissie 
onderkent met de komst van een kennis- en ontmoetingscentrum aan de 
rotterdamse Boompjes. Het is belangrijk voor de (co)assurantiebranche 
een thuishaven te hebben.” <
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Verweij & Hoebee uitgegroeid tot allround maritiem expertise- en taxatiebureau

eigenwijs in De goeDe 
beTeKeniS VAn HeT wooRD 

‘porTreT VaN eeN TikkeLTJe eiGeNWiJS mariTiem 

experTiSebureau’. zO LuIDDe De tIteL VaN Het 

juBILeuMBOek, Dat VerWeIj & HOeBee tWee jaar 

geLeDeN uItgaf ter geLegeNHeID VaN Het 100-jarIg 

BeStaaN. WaNt aLS ‘eIgeNWIjS’ kaN Het INMIDDeLS 

tOt  aLLrOuND MarItIeM expertISe- eN taxatIeBureau 

uItgegrOeIDe faMILIeBeDrIjf zeker BeSteMpeLD 

WOrDeN. IN De OOrSprONkeLIjke, pOSItIeVe BetekeNIS 

VaN Het WOOrD WeL te VerStaaN. WaNt BeHaLVe 

prOfeSSIONeeL, VakkuNDIg, MeeDeNkeND eN kLaNt- 

eN OpLOSSINgSgerICHt, IS VerWeIj & HOeBee VOOraL 

‘aNDerS DaN aNDerS’ eN Vaart Het - OM tOepaSSeLIjk 

IN SCHeepVaartterMeN te BLIjVeN – aL Meer DaN 

eeN eeuW LaNg eeN eIgeN, VaStBeraDeN kOerS. eN 

NIet zONDer SuCCeS, WaNt tegeN De (krIMpeNDe) 

MarkttreND IN WOrDt er jaarLIjkS NOg SteeDS eeN 

gezONDe grOeI geBOekt.

Over de indrukwekkende historie, ontwikkeling en toekomst van Verweij & 
Hoebee spreken we met het drie man sterke managementteam, dat bestaat 
uit directeur Bruce Verweij en de beide senior surveyors rob Voskamp en 
juan Christoffels, bij elkaar goed voor zo’n 75 jaar aan werkervaring. “In de 
beginjaren waren we vooral in Nederland actief op het gebied van schade-
expertise en taxaties in de binnenvaart en visserij. Die tijd ligt ver achter 
ons”, benadrukt Verweij. “We houden ons nog steeds met beide segmenten 
bezig, maar inmiddels zijn we op een veel breder terrein actief en zijn we 
uitgegroeid tot allround maritiem expertisebureau.“

werkgebied aanmerkelijk Verbreed

“zo hebben we in de loop der jaren ons werkgebied aanmerkelijk verbreed 
met onder meer expertises, taxaties en inspecties op het gebied van hull & 
machinery (casco- en technische schades), ook ten behoeve van zeeschepen 
en superjachten en in de p&I-sfeer”, vult Voskamp aan. “Daarnaast worden 
we ook geregeld ingeschakeld bij schades aan landmaterieel, in de offshore 
en in de windenergiesector (windturbines). Overigens is ons werkterrein 
al lang niet meer beperkt tot Nederland, maar worden we steeds vaker 
ook betrokken bij schades en andere werkzaamheden in de gehele wereld. 
als een maritieme schade nationaal of internationaal het nieuws haalt, dan 

met managementteam van de Verweij hoebee Groep: v.l.n.r. rob Voskamp, bruce Verweij en 
Juan Christoffels.
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Verweij Hoebee groep: drie vestigingen, elf experts
 
De Verweij Hoebee Groep omvat twee bedrijven: Verweij & Hoebee Expertise- en Taxatiebureau in Amsterdam en D. Hoebee B.V. Expertise- en taxatiebureau 
in Barendrecht, nabij Rotterdam. Onlangs werd in Den Helder een derde vestiging geopend, dat zich met drie experts vooral toelegt op de offshore-industrie. 
De gehele groep telt momenteel 18 medewerkers, onder wie 11 schade-experts. “Gezamenlijk behandelen we zo’n 1.000 kleine en grote maritieme schades 
per jaar met een kleine twee miljoen euro aan omzet. Daarmee behoren we in ons land tot de grootste maritieme bureausop ons vakgebied”, benadrukt 
directeur Bruce Verweij, die ook voor de komende jaren een groei denkt te kunnen realiseren van gemiddeld zo’n 5% per jaar. Ons streven blijft erop gericht 
elke twee jaar een extra expert aan te trekken. Voorlopig liggen we op koers.”

 
Verweij Hoebee Groep
Amsterdam Barendrecht Den Helder
Osdorper Ban 17bc Achterom 66 Nieuw Diep 33
1068 LD Amsterdam 2991 CV Barendrecht 1781 AD Den Helder
Tel. (020) 610 72 60 Tel. (0180) 623 236 Tel. Tel. (0223) 820396
email: info@verweij-hoebee.nl email: info.hoebee@ email: denhelder@
website: www.verweij-hoebee.nl    verweij-hoebee.nl. verweij-hoebee.nl

Verweij Hoebee Groep is onderdeel van BMT Group of companies

advertorial

zijn we er meestal bij betrokken. zoals recentelijk het hijskraanincident in 
alphen aan den rijn, de stranding van de renzo SCH-3 voor de kust van 
Scheveningen of de zinking van het opleidingsschip astrid voor de kust van 
Cork.” 

Christoffels noemt als ander specialisme de begeleiding van opdrachtgevers 
en gedupeerde bedrijven bij bergingen in binnen- en buitenland. “Dat is echt 
een vak apart en door onze jarenlange ervaring hebben we hierbij vaak de 
regie en coördinatie in handen. Daarnaast staan we beide partijen ook met 
raad en daad terzijde bij regres/arbitragezaken en zetten we desgevraagd 
onze in de loop der jaren opgedane know how en ervaring in toenemende 
mate ook in op het vlak van preventie en riskconsultancy. “Net als bij de 
aanpak bij bergingen dragen wij ook hier met onze adviezen vaak bij aan 
tijdwinst en kosten- en schadelastbesparingen voor betrokken partijen.” 
Verweij vult aan: “zo hebben we in het verleden samen met een collega 
–bureau voor de visserij een schadepreventieplan opgesteld en zijn we later 
betrokken geweest bij de opzet van het SpO (Schade preventieonderzoek 
van het IVr). Beide initiatieven hebben effect gesorteerd en geleid tot de 
wenselijk geachte vermindering van het aantal casco- technische schades 
aan schepen, machines en overige apparatuur.”

kracht

Op de vraag waar zij die groei aan toeschrijven, noemt Verweij in de eerste 
plaats ‘kwaliteit en service’. “Dat zijn de aspecten in de dienstverlening 
waarmee je je meerwaarde kunt bewijzen naar opdrachtgevers toe en je 
kunt onderscheiden van de concurrentie. Die zaken staan bij ons voorop 
en hoog in het vaandel. Ik denk dat de markt dat onderkent en wij te boek 
staan als een deskundig, betrouwbaar en servicegericht bureau ”, aldus 
de directeur, die Verweij & Hoebee daarnaast bestempelt als een ‘tikkeltje 
eigenwijs’ en ‘een bureau dat continu zijn eigen pad volgt’. “We volgen 
steevast de waarheid en praten niemand naar de mond, ook al is dat soms 
moeilijk te verkopen aan opdrachtgever of gedupeerden.”

Voskamp wijst op de enorme diversiteit aan kennis en ervaring op maritiem 
gebied die binnen Verweij & Hoebee aanwezig is. “We investeren veel in 

   VERWEIJ & HOEBEE B.V.
  Expertise- en Taxatiebureau

onze experts, die allen hoog zijn opgeleid (minimaal HBO-niveau) en ook 
jaarlijks hun kennis up-to-date houden. We hebben bovendien op alle 
terreinen specialisten in huis. Daarnaast hebben al onze experts voldoende 
kennis van alle disciplines om in voorkomende gevallen bij te springen. Dat 
is nodig omdat in ons vakgebied schades steeds complexer worden en de 
financiële belangen alsmaar groter.” 

meedenken met gedupeerden

Christoffels noemt de oplossingsgerichte in- en opstelling als ander sterk 
punt van Verweij & Hoebee. “Hoewel wij in eerste instantie werken voor 
onze opdrachtgevers denken we proactief en creatief mee met gedupeerden 
over de beste reparatie-oplossing. Dat wordt bijzonder gewaardeerd door 
gedupeerden, omdat hun probleem uit de wereld wordt geholpen en zij 
daardoor snel weer door kunnen met hun bedrijfsmatige werkzaamheden. 
Maar ook opdrachtgevers zijn hierover te spreken en zien de voordelen 
van deze aanpak in, onder meer uit oogpunt van klanttevredenheid en 
klantbehoud” aldus Voskamp, die als andere voordelen van zijn bedrijf 
noemt de korte lijnen, de persoonlijke band met klanten en gedupeerden 
en de 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid. “een schade houdt zich nu 
eenmaal niet aan kantoortijden.” 

Directeur Verweij wijst tot slot op de voordelen van het behoren tot de 
internationale BMt group, waaraan twee jaar geleden de aandelen zijn 
overgedragen. “Door de aansluiting bij de BMt group, een wereldwijd 
opererend kenniscentrum op het gebied van ontwerp- en ingenieursdiensten, 
wetenschappelijk onderzoek en riskmanagementconsultancy, is onze 
continuïteit en identiteit nóg beter gewaarborgd dan deze reeds was. 
enerzijds blijven onze zelfstandigheid, flexibiliteit, korte lijnen en persoonlijke 
dienstverlening onverminderd bestaan, anderzijds kunnen we terugvallen 
op de vele faciliteiten van een groot internationaal bedrijf, waaronder de 
volop aanwezige know how en ervaring binnen het wereldwijde netwerk aan 
specialisten op een breed en gevarieerd terrein. Daardoor kunnen we bij 
elke maritieme schade waar ook ter wereld de juiste expert naar de juiste 
plek sturen.” 
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Waarom ben je makelaar geworden?
Het is leuk om in de keuken te kunnen kijken 
bij verschillende bedrijven en hen te helpen 
bij het vinden van oplossingen om hun 
bedrijfsrisico’s adequaat af te dekken. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Creatief, klantgericht, enthousiast, ongeduldig 
en misschien ook wel een tikkeltje eigenwijs.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn 
recht in je werk als makelaar?

De eerste twee. als makelaar ben je mijn 
inziens geen ‘polisverkoper’, maar zorg je 
op een creatieve manier voor een oplossing 
die nauw is afgestemd op de risico’s van de 
klant. 

Wie is je grote leermeester?
Dat is voor mij niet één bepaald persoon, 
maar in feite iedereen met wie ik samenwerk. 
Van elke collega steek je wat op. Hiermee 
creëer je je eigen stijl.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk c.q. het 
werken in de verzekeringsbranche?

aantrekkelijk is de dynamiek. De branche 
is veel dynamischer dan de meeste mensen 
denken. Het conservatieve karakter 
van de markt zou ik als onaantrekkelijk 
willen bestempelen. er wordt nog veel 
vastgehouden aan oude werkwijzen en 
structuren. Mede daardoor lopen we achter 
ten opzichte van andere bedrijfstakken.

Worden jongeren in de branche voor vol 
aangezien? 

Ik vind van wel. er wordt sinds een 
aantal jaar in ons marktsegment flink 
in jongeren geïnvesteerd en zijn er 
voor jongeren voldoende doorgroei- en 
ontplooiingsmogelijkheden. 

Waarover heb je je in je beginjaren in de 
verzekeringsbranche het meest verbaasd? 

Voordat ik bij Cunningham Lindsey 
Marine als expert begon, kende ik de 
verzekeringsbranche absoluut niet. De 
dynamiek en de diversiteit heeft mij in 
positieve zin verrast.

En waarover frons je vandaag de dag zo nu en 
dan je wenkbrauwen?

Over de ouderwetse werkmethoden en 
-structuren. We blijven als branche teveel 
vasthouden aan de traditionele product 
indeling, terwijl de nieuwe risico’s van onze 
klanten hier in veel gevallen steeds minder 
invallen.

Favoriete app?
twitter, de ideale nieuwsbron.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Ik kijk momenteel romanzo Criminale, een 
prachtige serie over een maffiabende in 
rome.

Waar wind je je over op in je werk?
De toenemende wet- en regelgeving voor 
ons werk. Wet- en regelgeving is van groot 
belang, echter het dient zijn doel niet voorbij 
te gaan. 

Is schaalvergroting in jouw branche nodig om te 
overleven?

zeker niet. Ik verwacht juist dat in onze 
branche het specialisme steeds belangrijker 
wordt. 

Is de PE (permanente educatie) goed afgestemd 
op de praktijk?

Voor de (groot)zakelijke markt is dat niet het 
geval. Ik moet veel dingen leren die voor 
mijn werk absoluut irrelevant zijn en mis veel 
zaken die voor mij juist wel relevant zouden 
zijn.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Sociaal en communicatief. 

Welk boek ben je nu aan het lezen?
Congo van de Belgische auteur David van 
reybrouck over de geschiedenis van dit 
afrikaanse land.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Het stoffige imago van de branche. Daarvan 
is (zeker in de grootzakelijke markt) 
allesbehalve sprake. Dat is een afwisselende, 
dynamische en boeiende bedrijfstak 

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

Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. er zijn 
zóveel leuke dingen.

Wat kunnen jongere leren van ouderen/senioren 
en andersom?

De ervaring van oudere collega’s is voor 
jongeren goud waard. Omgekeerd geldt 
hetzelfde voor nieuwe ontwikkelingen en 
nieuwe theorieën waarmee mijn generatie 
is opgegroeid. Daarmee kunnen oudere 
collega’s hun voordeel doen.

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

Dat is alweer twee jaar geleden: Mumford & 
Sons in het sportpaleis in antwerpen

Is er een tekort aan jonge mensen?
Ik denk het niet, ik zie steeds weer nieuwe 
jongeren in de branche komen werken. Dat 
is ook wel nodig, want de sector is aan het 
vergrijzen.

Wat is je favoriete restaurant?
Indonesisch eten is het lekkerste dat er is.

Wat moet de regering meteen aanpakken/
veranderen?

zoals al eerder aangegeven de Wft. Die moet 
meer afgestemd worden op de praktijk van 
alledag. Het doel is erg goed, het middel laat 
nog veel te wensen over.

Wat is je ambitie?
Ik vind het belangrijk dat ik voldoende 
energie behoud voor het werk dat ik doe en 
dat er altijd voldoende uitdaging overblijft om 
‘naar boven’ te blijven kijken.

Naam:  drs. ing. jan steven kelder
Functie:   account manager global accounts   
Werkt bij:  Aon Risk Solutions
Sinds:   november 2011
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Een nieuwe fase 

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, 
Rick Heezen, Astrid Oosthof 
en jan van Stigt Thans.

Partir c’est mourir un peu? aan dit bekende franse gezegde moest ik denken nu we aan de 
vooravond staan van ons vertrek uit ‘gebouw eik’, ons kantoorpand waar we inmiddels 20 jaar 
gevestigd zijn. als alles volgens plan verloopt, dan nemen we in de loop van volgende maand 
onze intrek in onze nieuwe ‘thuishaven’ aan de boompjes in rotterdam. het nieuwe kennis- 
en ontmoetingscentrum voor de verzekerings- en expertisebranche, waar we samen met onze 
huidige bovenburen, de vnab, straks dezelfde etage zullen bewonen. 

als een pand zou kunnen praten, dan heeft ‘gebouw eik’ heel wat te vertellen. er is hier in al 
die jaren flink vergaderd, gepraat, (af en toe hevig) gediscussieerd, gelachen, maar ook hard 
gewerkt. Met als primaire doel de belangen van de (expertise)beroepsgroep zo goed mogelijk 
te behartigen. door enerzijds hoge toelatings- en ‘bijblijf’-eisen te stellen aan de inschrijving in 
het nivre register – en zo het kaf van het koren te scheiden – en anderzijds door al die sterke 
punten en voordelen van de ingeschrevenen naar de markt en andere stakeholders toe uit te 
dragen.

ik durf dan ook te stellen dat we er mede hierdoor in geslaagd zijn het nivre en al die 
beroepsgroepen waarvoor we inmiddels staan, op de kaart te zetten. het is één van de redenen 
waarom wij met voldoening terugkijken over wat er is bereikt. Met de naderende verhuizing naar 
de boompjes – waar zeker ook weer een ‘eik’ tussen zal zitten - staan we aan vooravond van een 
nieuwe fase in de geschiedenis van het nivre, een toekomst waarnaar ik verwachtingsvol en vol 
goede moed naar uitkijk 
 
ook om een andere reden wordt 2016 voor ons als nivre en de ingeschrevenen in het register 
een bijzonder jaar. op 16 december 2016 is het namelijk op de dag af 25 jaar geleden dat het 
nivre werd opgericht. aan dit zilveren jubileum zal het gehele jaar op meerdere momenten 
en verschillende plekken ruimschoots aandacht worden besteed. Zo zal o.a. het rendez vous 
d’expertise, dat op 7 april wederom plaatsvindt in de utrechtse jaarbeurs, een geheel andere 
invulling krijgen dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent. het belooft een bijeenkomst te 
worden die u zeker niet mag en wilt missen.

kortom, 2016 belooft in meerdere opzichten een bijzonder jaar te worden. ik kijk er naar uit! 
hoewel bij het schrijven van deze column, sinterklaas nog langs moet komen, wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken om u een mooie decembermaand en een voorspoedig 2016 toe te 
wensen, zowel privé als zakelijk.

henk grootkerk
directeur

VOORWOORD l
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 de register expert • nieuws
 • meningen
 • achtergronden
 • bijeenkomsten

marketing

training

bijzondere expertise

risicodeskundigen

laten zien dat we ertoe doen!

bijzonder seminar voor risicodeskundigen 

deelnemers enthousiast over training 
‘de psychologie van het schadespel’

géén berging is hetzelfde 

begin dit jaar werd hans coffeng, werkzaam als ceo bij ced, binnen het nivre-bestuur 
benoemd tot portefeuillehouder Marketing en communicatie. na een korte inwerk- 
en inleesperiode is hij, samen met collega-bestuursleden en de professionals van 
het nivre-bureau, voortvarend aan de slag gegaan met de opzet van een marketing- 
en communicatieplan, waarvan de eerste contouren inmiddels door het voltallige 
nivre-bestuur zijn geaccordeerd. “het is zaak dat we meer laten zien dat we er als 
beroepsgroep toe doen!”

op woensdag 14 oktober jl. kregen de in het (geassocieerd) nivre register 
ingeschreven risicodeskundigen in meerdere opzichten een bijzonder programma 
voorgeschoteld met als titel ‘hittestraling, isolatie en brandoverslag’. ten eerste de 
locatie: het trainingscentrum van de brandweer oost-nederland (troned), onderdeel 
van het innoverende veiligheidscentrum twente safety campus op de voormalige 
vliegbasis twente. daarnaast kregen zij enkele interessante presentaties en 
praktijkcases voorgeschoteld en konden zij tijdens een palletbrand de ontwikkeling 
van stralingswarmte ervaren.

dit jaar werd aan het brede scala kennisbijeenkomsten die in het kader van de 
permanente educatie in nivre-verband worden georganiseerd, een bijzondere 
training toegevoegd: ‘de psychologie van het schadespel’, die speciaal voor het 
nivre is ontwikkeld in samenwerking met bleeker training & advies. in eerste 
instantie voor de ingeschrevenen van de branche brand, maar inmiddels hebben ook 
ingeschrevenen van andere branchegroepen deelgenomen aan één van de negen 
sessies die dit jaar hebben plaatsgevonden. 

in de vorige editie van de register expert werd aandacht besteed aan de bijzondere 
samenwerking tussen een viertal expertisebureaus bij de gezamenlijk aanpak van 
de ruim 200 schadeclaims als gevolg van het hijskraanincident in alphen aan den 
rijn. twee experts waren samen met vertegenwoordigers van de gemeente en de 
bouwcombinatie ook betrokken in het projectteam, dat speciaal belast was met de 
berging van de omgevallen kranen, brugdeel en overige materialen: koos van der Wal 
(vanderwal & joosten) en juan christoffels (verweij & hoebee groep). in onderstaand 
artikel belicht laatstgenoemde aan de hand van zijn ervaringen in alphen aan den 
rijn het bijzondere karakter van het bergingswerk.
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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. 
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NIVRE-bestuur presenteert eerste contouren marketing- en communicatieplan

laten zien dat we ertoe doen!
Begin dit jaar werd Hans Coffeng, werkzaam als CEO bij CED, binnen het NIVRE-bestuur benoemd tot portefeuillehouder 
Marketing en Communicatie. Na een korte inwerk- en inleesperiode is hij, samen met collega-bestuursleden en de 
professionals van het NIVRE-bureau, voortvarend aan de slag gegaan met de opzet voor van een marketing- en 
communicatieplan, waarvan de eerste contouren inmiddels door het voltallige NIVRE-bestuur zijn geaccordeerd. “Het 
is zaak dat we meer laten zien dat we er als beroepsgroep toe doen!”

een eeuwenoude pr-wet luidt: be good and tell it. Dit 
gaat volgens coffeng zeker ook op voor het nivre 
en voor de in het register ingeschreven schade- en 
letselexperts, toedrachtonderzoekers, risicodeskundigen en 
(bouwkundige) opnamedeskundigen. “We leveren elke dag 
met z’n allen meer dan voortreffelijk werk af, zowel voor 
onze opdrachtgevers als voor hun (gedupeerde) klanten. ik 
heb echter sterk de indruk dat binnen de markten waarin we 
opereren de kennis en toegevoegde waarde van een schade-
expert niet voldoende door iedereen wordt gezien. daarom 
is het wenselijk dat we dit onvolledige beeld van onze 
beroepsgroep proberen om te buigen. niet alleen binnen de 
verzekeringsbranche maar ook daarbuiten.”

meerwaarde nadrukkelijker etaleren
Wat wil het nivre-bestuur bereiken met het nieuwe 
marketing- en communicatieplan? coffeng antwoordt: “in de 
eerste plaats zowel het nivre als de geregistreerde experts 
duidelijker etaleren door de meerwaarde te benadrukken. 
Zodat alle marktpartijen en overige stakeholders beter zicht 
hebben op de belangrijke rol van schade-experts bij schades 
en experts meer de waardering toebedeeld krijgen die hen 
toekomt.”

hij licht toe: “door onze know how en ervaring staan we 
namelijk niet alleen vakinhoudelijk ons mannetje door 
schades snel, goed en objectief vast te stellen en te regelen, 
maar daarnaast hebben we ook empathisch vermogen om 
gedupeerden zo nodig op uitstekende wijze emotioneel 
bij te staan”, aldus coffeng, die het jammer vindt dat die 
meerwaarde niet door iedereen in de schadesector wordt 
onderkend. “We doen ons als nivre en experts tekort als 
we dit niet willen corrigeren door bestaande beelden in 
positieve zin proberen om te buigen.”

lobby en ambassadeurschap
hoe denkt u bovengenoemde pr- en marketingdoelstellingen 
te verwezenlijken? er volgt een realistisch antwoord. “het zal 
iedereen duidelijk zijn dat we niet beschikken over grote 
reclame- en promotiebudgetten. een reden te meer om goed 
na te denken over de vraag hoe we de beschikbare middelen 
zo efficiënt en creatief mogelijk in kunnen zetten”, aldus 
coffeng, die daarbij twee ‘sleutelwoorden’ noemt: lobby en 
ambassadeurs. 

Met het oog op het eerste zegt hij dat hij nivre nog meer dan 
nu reeds het geval is zich zou moeten willen profileren als 
dé vertegenwoordiger voor de expertisebranche. “daartoe 
zullen we de komende tijd langs gaan bij alle stakeholders, 
waaronder verzekeraars, intermediair, volmachten, bedrijven 
en andere eigen risicodragers, overheden, branche- en 
consumentenorganisaties. daarbij zullen we als belangen-
behartiger primair de rol en voordelen van de nivre register-
experts voor het voetlicht brengen.” 

daarnaast wijst coffeng op de belangrijke rol die in het kader 
van de profilering is weggelegd voor alle ingeschrevenen 
in het nivre register. “Wij zien voor iedere expert een rol 
weggelegd als ambassadeur. onderschat die kracht niet. 
het is de moeite waard dat verder uit te werken en te delen 
met de verschillende branchebesturen om daarna ook de 
ingeschrevenen verder te informeren. tenslotte kan ik nu 
reeds meedelen dat het zilveren (25-jarig) bestaan van het 
nivre én de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand aan de 
boompjes volgend jaar mede als ‘kapstok’ zullen fungeren 
voor de nivre-profilering. Wat dat betreft zou 2016 wel eens 
een mooi ‘nivre-jaar’ kunnen worden.” l

Hans Coffeng: “We willen zowel het NIVRE als de geregistreerde experts 
duidelijker etaleren door de meerwaarde te benadrukken. Zodat alle 
marktpartijen en overige stakeholders beter zicht hebben op de belangrijke 
rol van schade-experts bij schades en experts meer de waardering toebedeeld 
krijgen die hen toekomt.”
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géén berging is hetzelfde

In de vorige editie van De Register Expert werd aandacht besteed aan 
de bijzondere samenwerking tussen een viertal expertisebureaus 
bij de gezamenlijk aanpak van de ruim 200 schadeclaims als 
gevolg van het hijskraanincident in Alphen aan den Rijn. Twee 
experts waren samen met vertegenwoordigers van de gemeente en 
de bouwcombinatie ook betrokken in het projectteam, dat speciaal 
belast was met de berging van de omgevallen kranen, brugdeel en 
overige materialen: Koos van der Wal (Vanderwal & Joosten) en 
Juan Christoffels (Verweij & Hoebee Groep). In onderstaand artikel 
belicht laatstgenoemde aan de hand van zijn ervaringen in Alphen 
aan den Rijn het bijzondere karakter van het bergingswerk. ”Géén 
berging is hetzelfde. Het is telkens weer een enorme uitdaging om 
een bergingsklus tot een goed einde te brengen.”

bij het in de maritieme sector gespecialiseerde verweij 
& hoebee krijgen ze op jaarbasis gemiddeld een tiental 
bergingsopdrachten. daarvan heeft juan christoffels, senior 
surveyor en lid van het managementteam, er meerdere 
begeleid. “het zijn vrijwel altijd bijzondere klussen, die niet 
alleen kennis van zaken vragen maar ook veel flexibiliteit, een 

groot improvisatievermogen, communicatieve vaardigheden, 
overtuigingskracht, en vooral ook tact in het omgaan met 
betrokkenen. ook al zijn de belangen van de betrokken 
partijen vaak verschillend is het zaak alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen.”
 
het managen van de verwachtingen is volgens hem daarbij 
essentieel, want vaak hebben zowel opdrachtgevers als 
gedupeerden een verkeerd beeld van het bergingswerk en 
de tijd die het vergt. “vaak wordt gedacht dat binnen enkele 
dagen alles is opgeruimd, terwijl zeker bij grote calamiteiten 
het bergingswerk - en daarmee de overlast voor omwonenden 
- in de regel veel langer duurt”, benadrukt christoffels, die 
het vakmatig buitengewoon interessant zegt te vinden om 
voor elke bergingsklus, die in zijn ogen per definitie complex 
is, snel een passende adequate oplossing te vinden. “je 
moet soms snel handelen, zoals recentelijk bij de op het 
scheveningse strand vastgelopen vissersboot sch3 renzo. 
het schip dreigde in tweeën te breken, maar door snel een 
berger, rijplaten, een kraan en een platte wagen te regelen 
hebben we dat kunnen voorkomen.”
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over de vraag welke bergingsklus hem het meest is 
bijgebleven hoeft de maritiem expert niet lang na te denken. 
“dat was het binnenvaartschip ‘no limit’ die met zand 
beladen nota bene tijdens zijn eerste vaart door midden brak 
in de sluis van ijmuiden, die daardoor geruime tijd gestremd 
was. het was buitengewoon lastig om goed bij het schip 
te komen en dus om het schip snel en goed te bergen. al 
is dat uiteindelijk toch goed gelukt”, blikt christoffels terug, 
die tijdens zijn vakantie direct aansluitend op de berging 
geregeld werd herinnerd aan deze bergingsklus. “op elke 
vrachtwagen die we tegenkwamen stond ‘no limit’ te lezen 
en in welke gelegenheid je ook kwam werd de wereldhit van 
‘two unlimited’ gedraaid. inderdaad, die van ‘.....no no, no no 
no no, there’s no limit...’

Alphen aan den Rijn
ook de bergingsklus in alphen aan den rijn is er één die 
de nivre register-expert uit de branche scheepvaart en 
techniek niet snel zal vergeten. “in de eerste plaats is 
deze schade vakmatig uitermate interessant. vanwege de 
omvang, de complexiteit, de vele betrokken partijen met 
hun verschillende belangen, maar zeker ook de bijzondere 
samenwerking tussen deze partijen en tussen de experts 
onderling. al snel werd besloten het werk op te splitsen in 
twee projectteams: één die zich met de afwikkeling van de 
vele, meer dan 200 schadeclaims bezig houdt en één voor de 
berging van kranen, brugdek en andere materialen”, vertelt 
christoffels, die samen met collega-expert koos van der 
Wal, twee representanten van de bouwcombinatie en twee 
vertegenwoordigers van de gemeente alphen aan den rijn 
deel uitmaakte van het bergingsteam. daarin vervulde hij 
een belangrijke coördinerende rol bij de berging en nam hij 
hierin het voortouw. “ik trad overigens als expert op namens 
het hijskraanbedrijf, dat bij technische schades verweij & 
hoebee al meer dan een halve eeuw inschakelt.”

het bijzondere takelincident vond op maandag 3 augustus 
jl. plaats in de namiddag. “ik ben er nog dezelfde avond 
naartoe gereden, maar kreeg geen toestemming om op 
de locatie een kijkje te nemen. de volgende ochtend zat 
ik bij het kraanbedrijf om te bespreken hoe we dit dossier 
zouden ‘aanvliegen’. op hetzelfde tijdstip zat mijn collega 
bruce verweij met alle betrokken partijen bij de gemeente, 
waarbij voor de gezamenlijke aanpak verdeeld over beide 
projectteams werd gekozen.”

Aandachtspunten
uiteindelijk moest het ‘bergingsteam’ 1,5 week wachten 
voordat het van de plaatselijke autoriteiten toestemming 

kreeg om de schadelocatie te bekijken. Zij zagen een flinke 
ravage door de omgevallen kranen, brugdek en andere 
materialen, die een enorme schade hadden toegebracht 
aan woningen, bedrijven en gemeentelijke eigendommen. 
duidelijk werd dat de berging geen sinecure zou worden. 
“het was een zeer lastige klus, niet in de laatste plaats 
doordat de schadelocatie voor de berging uitermate lastig 
te bereiken was.” 

hoe pak je een dergelijke berging aan? christoffels: 
“We zijn als projectteam bij elkaar gaan zitten en na de 
schouw ter plekke hebben we gezamenlijk de te verrichten 
werkzaamheden benoemd en een plan van aanpak opgesteld. 
de werkzaamheden zijn onderverdeeld in een viertal zaken. 
ten eerste het stabiliseren van kranen, pontons, brugdeel en 
overig materieel, wat uit veiligheidsoverwegingen voor alle 
betrokkenen hard nodig was. de andere werkzaamheden 
bevatten het bergen van kranen, brugdeel en overig materiaal, 

Juan Christoffels: “Een berging is  vrijwel altijd een bijzondere klus, die niet alleen kennis van zaken 
vraagt maar ook veel flexibiliteit, een  groot improvisatievermogen, communicatieve vaardigheden, 
overtuigingskracht, en vooral ook tact in het omgaan met betrokkenen.”
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het reinigen van het oppervlaktewater en het vrijmaken 
van de bodem van de oude rijnbrugdeel. belangrijke 
aandachtspunten daarbij vormden de grote instabiliteit 
van materialen en panden, de lastig voor bergers te 
bereiken locatie, de gevoeligheid van de calamiteit 
voor met name omwonenden waarvan sommigen 
tijdelijk uit hun woning moesten worden geplaatst, de 
omgevingsdrukte vanwege de vele toeschouwers en 
last but not least de media-aandacht, die een zekere 
druk legde op alle bij de berging en het schadeherstel 
betrokken partijen.”

Tenderdocument
een belangrijke vervolgstap was de selectie van de 
bergers, waarvoor een speciaal tenderdocument 
is opgesteld. daarin is een korte omschrijving 
opgenomen van de uit te voeren werkzaamheden en 
zijn de voorwaarden en beoordelingscriteria hiervoor 
vastgelegd. Zoals de kosten en duur van de stabilisering 
en berging, een respectvolle omgang met de privé-
eigendommen van betrokkenen, zo min mogelijk 
overlast voor de omgeving en de mogelijkheid om tussen 
de bergingswerkzaamheden door onderzoek te kunnen 
uitvoeren. de in gezamenlijk overleg vastgestelde 
vijf bergingsbedrijven werden tevens gevraagd in 
hun reactie maatregelen te benoemen die genomen 
kunnen worden ter beperking van de doorstroom van 
water in oude rijn en een apart voorstel in te dienen 

voor de aanpak en kosten van de noodzakelijk geachte 
stabilisering voorafgaande aan de berging.

christoffels: “op basis van de inschrijvingen konden we 
een afgewogen keuze maken voor de berger. de keuze 
is uiteindelijk gevallen op de combinatie van twee 
bedrijven – Mammoet europa en hebo Maritiemservice – 
dat in onze ogen met de beste prijs/kwaliteitsverhouding 
was gekomen. van grote betekenis was daarnaast de 
voorgestelde aanpak voor de berging: grotendeels via 
het water middels een drijvende bok, waardoor zowel 
de stabilisering als de berging in kortere tijd kon worden 
uitgevoerd.”

de hele bergingsprocedure in alphen aan den rijn 
heeft in totaal 22 dagen in beslag genomen. hoe kijkt 
u erop terug? “als een buitengewoon boeiende en 
interessante klus”, antwoordt christoffels, die met name 
de samenwerking binnen het projectteam, onder wie 
collega koos van der Wal, als zeer bijzonder heeft ervaren. 
“normaliter spelen bij een dergelijke grote schade 
individuele belangen een rol. in dit dossier stonden de 
neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting en 
werd het gezamenlijke belang boven alles geplaatst. ik 
proefde een sfeer van ‘de schouders eronder’ en ‘we 
gaan het oplossen’. een dergelijke eensgezindheid ben 
ik eerlijk gezegd niet vaak tegengekomen. dat was voor 
mij persoonlijk wel de eye-opener in dit dossier.” l
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Deelnemers enthousiast over training 
‘De psychologie van het schadespel’

Dit jaar werd aan het brede scala kennisbijeenkomsten die 
in het kader van de permanente educatie in NIVRE-verband 
worden georganiseerd, een bijzondere training toegevoegd: ‘De 
Psychologie van het schadespel’, die speciaal voor het NIVRE 
is ontwikkeld in samenwerking met Bleeker Training & Advies. 
In eerste instantie voor de ingeschrevenen van de branche 
brand, maar inmiddels hebben ook ingeschrevenen van andere 
branchegroepen deelgenomen aan één van de negen sessies die 
dit jaar hebben plaatsgevonden. De reacties van de deelnemers 
zijn louter enthousiast, zo blijkt uit de evaluatieformulieren. In dit 
artikel komen vijf van hen aan het woord: Matthijs Kops (Lengkeek 
Expertise), ing. Arno de Jong (Cunningham Lindsey), Hermi 
Schoolkate-Meijer (Univé), Myrthe Stuart (Nomot) en Meindert 
Vriesema (bbci Frijwijk). Daarnaast blikt ook docente Dianne 
Bleeker, die voor de rollenspellen werd bijgestaan door acteur 
Deniz Dogan, terug op haar ervaringen in de eerste jaargang. Ook 
zij is daarover goed te spreken.  

het doel van ‘de psychologie van het schadespel’ is het 
effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren 
de ‘angels’ uit een gesprek te halen. tijdens de training leren 
de deelnemers gedrag, emoties  en agressie te herkennen en 
hierop adequaat te reageren.

leerzaam, praktijkgericht en plezierig
hoewel hij vooraf een andere 
perceptie had van de inhoud 
van de training, kijkt Matthijs 
kops, schade-expert bij lengkeek 
expertise (car/varia/tv), hier 
positief op  terug. “ik dacht dat de 
cursus vooral handvatten zou
bieden voor de schaderegeling 
met partijen. desalniettemin 
draagt de training zeker bij aan 
mijn vaardigheden op het gebied 
van communiceren en omgaan 
met emoties van betrokkenen. vooral in het beter en eerder 
onderkennen in welk stadium de emotie van de gedupeerde 
zich bevindt en hoe je daar het best op kunt reageren.”

elke schade objectief en goed afhandelen en daarbij de 
betrokken partijen op een goede manier te woord staan. dat 
is voor kops het uitgangspunt bij elk schadedossier, geschil 
of rechtbankzaak. “in de meeste gevallen lukt dat ook
wel, maar soms verloopt een gesprek minder soepel. daarbij 
is het van belang te onderkennen of er sprake is van emotie 
en zo ja welke fase van emotie: normaal, emotioneel of 
agressief. door de training ben ik me daar nu sneller van 
bewust.  een andere belangrijke les is dat een emotionele 
partij niet meer goed luistert. het is daarom beter eerst 
de emotie uit een gesprek te halen voordat je weer op 
de inhoud  kunt ingaan. verder leer je dat je bij agressief 
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gedrag duidelijk je grenzen moet aangeven en dat het soms 
beter is het gesprek te beëindigen. ik heb de training dan 
ook als leerzaam en praktijkgericht ervaren, maar zeker ook 
als plezierig.”

verrassend goed
arno de jong, senior expert 
property bij cunningham lindsey, 
meldde zich aan voor de training, 
omdat hij was getriggerd door de 
titel. “ik zie mijn werk namelijk 
allesbehalve als een spel.” ook 
hij had zich vooraf wat anders van 
het gebodene voorgesteld: meer 
vanuit de expert dan vanuit de 
claimant. toch bestempelt hij de training als ‘verrassend 
goed’. “ik heb verschillende tools aangereikt gekregen.”

op de vraag wat hij er concreet aan heeft gehad, antwoordt 
hij: “het leren herkennen van zaken die boven het 
inhoudelijke uitsteken en waar de inhoud overgaat naar 
emotie, zoals bij een stemverheffing. en hoe je daarbij het 
best kunt handelen. daarvoor heb ik tijdens de training 
enkele praktische tips gekregen. Zoals hoe je de emotie 
uit een gesprek haalt, maar ook hoe en wanneer je de 
ander het beste kunt aangeven dat je zijn gedrag als 
vervelend of zelfs intimiderend ervaart.” de jong heeft 
ook lovende woorden voor de acteur die was ingeschakeld 
voor de rollenspellen. “ik vond zijn optreden zeer goed en 
buitengewoon geloofwaardig. hij had zich goed verdiept in 
onze branche en hoe het er bij een schaderegeling aan toe 
kan gaan. ook wist hij geregeld op het goede moment met 
de juiste reactie en argumenten te komen: boos, woedend, 
agressief en soms op het onbeschofte af. dat maakte de 
gesprekken zeer realistisch en praktijkgericht.” 

Een prima wake up-call
hermi schoolkate-Meijer, werkzaam als technisch adviseur 
brandverzekeringen bij verzekeraar univé, heeft in het 
verleden meerdere keren een dergelijke praktijktraining 
bijgewoond. “Mijn ervaring is dat je, door goed naar jezelf 
en de andere cursusdeelnemers te kijken, er telkens weer 
ontzettend veel van leert en vooral jezelf beter leert 
kennen. ik zie een dergelijke training dan ook vooral als een 
goede wake up call. Wat doe ik goed? Wat kan beter? ik zou 
eigenlijk het liefst elk jaar een dergelijke praktijktraining 
volgen of op z’n minst ééns in de twee jaar.”

ook over ‘de psychologie van het schadespel’ is zij goed 
te spreken. “hoe stel je je op wanneer de klant emotioneel 
wordt of zich zelfs agressief opstelt. daarbij werd duidelijk 
gemaakt dat er niets mis mee is als je als expert in 
dergelijke situaties de confrontatie met de claimant durft 
aan te gaan en daarbij je grenzen aangeeft. behalve van 
mijn eigen rollenspellen heb ik ook het nodige opgestoken 
van de manier waarop mijn collega-deelnemers met de 
opstelling van de acteur omgingen. een leermoment was 
bijvoorbeeld de valkuil van vooringenomenheid. in een 
rollenspel stelde de acteur dat hij zou gaan duwen. dan 
neem je je voor kost-wat-het-kost rechtop te blijven staan. 
hij duwde niet, maar toch deed ik uit voorzorg een stapje 
terug toen hij me benaderde. en dat overkwam meerdere 
cursisten.” 

Enkele cases nagespeeld met medewerkers
Myrthe stuart is schade-expert bij homex en sinds kort 
ingeschreven in het nivre register. Met haar deelname 
aan ‘de psychologie van het schadespel’ behaalde zij 
haar eerste pe-punten. “ik had al eerder een training van 
dianne bleeker bijgewoond. Zij 
heeft een frisse kijk op zaken”, 
verklaart zij haar keuze voor de 
training, die zij eveneens als 
‘leerzaam’ en ‘boeiend’ heeft 
ervaren. daarbij wijst zij met 
name op ‘het spel van actie 
en reactie’ dat werd gevoerd 
in cases door middel van 
rollenspellen tussen deelnemers 
en acteur dogan deniz. “hij kan 
zich goed inleven in de positie van de benadeelde partij en 
kan zijn onvrede sterk beargumenteren.”

Zeker in deze tijd waarin mensen goed gebekt zijn, is het 
volgens stuart belangrijk dat je daar als expert goed mee 
omgaat. “de training biedt voldoende handvatten om in 
gesprekken met claimanten goed met emoties en agressie 
om te gaan om vervolgens het gesprek alsnog de gewenste 
richting te kunnen geven.” op de vraag wat zij ervan heeft 
opgestoken, antwoordt zij: “veel. het belang van een goede 
communicatie. hoe kom je bij de klant binnen? hoe stel je 
je op? hoe reageer je op (non)verbale communicatie? om 
die reden heb ik enkele cases nagespeeld met het team van 
experts waaraan ik leiding geef. hét bewijs hoe interessant 
en leerzaam ik de training vond.”
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intimidaties en bedreigingen
door de aard van zijn 
werkzaamheden als vooropname-
expert heeft Meindert 
vriesema bij de afhandeling 
van schademeldingen soms te 
maken met incidenten waarbij 
sprake is van een intimiderende 
opstelling van mensen of zelfs van 
bedreigingen. het is volgens hem 
dan ook essentieel daarmee goed 
om te (leren) gaan. “het was voor 
mij één van de redenen om deze nivre-training te volgen. 
sowieso ben ik van mening dat je voor je werk bij moet 
blijven, zowel vakinhoudelijk als wat de communicatieve en 
andere vaardigheden betreft.” 

vriesema zegt de training als bijzonder vruchtbaar te 
hebben ervaren. “ik heb er persoonlijk best het nodige van 
opgestoken. Zo krijg je bijvoorbeeld enkele handvatten 
aangereikt om bepaalde signalen te herkennen die duiden 
op gestrest, emotioneel of zelfs agressief gedag, zowel bij 
jezelf als bij anderen. in de loop der jaren heb ik me met het 
oog op dergelijke situaties een opstelling aangeleerd die in 
mijn ogen op zich best goed is. toch is het goed te weten 
hoe een docent dat ziet of hoe collega’s daarmee omgaan. 
om daar uiteindelijk bij volgende situaties je voordeel 
mee te kunnen doen. hoewel ik zeker niet het idee heb dat 
ik het fout aanpak, neem ik wel van deze training enkele 
verbeterpunten mee. dat is de winst.”  

Docente Dianne Bleeker: meer investeren in 
vaardigheidstrainingen
bleeker training & advies 
geeft sinds 1999 trainingen 
op het gebied van onder meer 
communicatieve vaardigheden 
en trauma- en rouwverwerking. 
de training ‘de psychologie van 
het schadespel’ was de eerste 
die speciaal voor ingeschreven 
experts in het nivre register 
werd georganiseerd. docente 
dianne bleeker kijkt zeer positief 
terug op de eerste jaargang. “de belangstelling was groot. 
in totaal hebben we negen sessies gehouden met telkens 
tien deelnemers en de reacties van de deelnemers waren 
zeer positief. het waren stuk voor stuk prima sessies. de 
deelnemers stelden zich open op en deden actief mee, 

ook aan de rollenspellen. elke bijeenkomst was anders, 
mede door de praktijkvoorbeelden die door hen werden 
aangedragen.”

Wat haar tijdens de negen sessies inhoudelijk vooral opviel, 
was dat experts zich in het algemeen vrij zakelijk opstellen 
in gesprekken met de klant en elke schaderegeling tot 
een goed einde willen brengen. “dat is een nobel streven, 
maar niet in alle situaties de beste optie. door hun focus 
op de inhoud en de wens elk schadedossier snel en goed 
af te handelen merken experts regelmatig niet wanneer de 
sfeer van een klantgesprek verschuift van inhoudelijk naar 
emotioneel of zelfs agressief. emotionele klanten luisteren 
nog nauwelijks naar inhoudelijke argumenten en dan is het 
zaak de emoties uit het gesprek te halen voordat je naar 
de inhoud kunt terugkeren. en bij agressief gedag, dat in 
wezen onacceptabel is, is het zaak je grenzen te stellen 
en, als de agressie niet verdwijnt, uiteindelijk het gesprek 
beëindigen.”

tot slot, wat zou u experts, onderzoekers, opname- en 
risicodeskundigen en hun werkgevers willen meegeven? 
bleeker: “om goed in gesprek te blijven met de 
gesprekspartner is het zaak om naast de inhoudelijke 
schade-afhandeling ook naar de mens te blijven kijken. 
blijven luisteren en kijken naar het non verbale gedrag 
maken dat de, soms kleine, verschillen in gedrag 
opgemerkt worden en adequaat gehandeld kan worden. 
de gesprekspartner zal zich gehoord voelen en er is 
geen noodzaak om eisen of standpunten te herhalen. 
communicatie vergt training. het zou goed zijn om naast 
vakinhoudelijke opleidingen ook communicatie regelmatig 
op de opleidingsagenda te plaatsen.” l 



— www.nivre.nl —58

Bijzonder seminar voor risicodeskundigen 
over hittestraling, brandoverslag, isolatie 

en waterschermen   

Op woensdag 14 oktober jl. kregen de in het (geassocieerd) 
NIVRE Register ingeschreven risicodeskundigen  in meerdere 
opzichten een bijzonder programma voorgeschoteld met als 
titel ‘Hittestraling, isolatie en brandoverslag’. Ten eerste de 
locatie: het trainingscentrum van de brandweer Oost-Nederland 
(Troned), onderdeel van het innoverende veiligheidscentrum 
Twente Safety Campus op de voormalige vliegbasis Twente. Ten 
tweede de interessante presentaties van Ricardo Weewer (lector 
brandweerkunde aan de Brandweeracademie) en Roy Weghorst 
(hoofd regulatory affairs  Fire bij Kingspan), alsmede  een tweetal 
groepsgewijs uit te werken cases en de mogelijkheid voor kennis- 
en ervaringsuitwisseling tussen vertegenwoordigers van de 
brandweer en de risicodeskundigen van bedrijven. En last but not 
least het  – voor velen –  absolute hoogtepunt; een live palletbrand  
waarbij de ontwikkeling van de stralingswarmte  aan den lijve 
kon worden ervaren. Met als één van de belangrijke leermomenten 
dat wanneer bij de brandweer tussen verschillende gebouwen kan 
komen en voldoende bluswater tot zijn beschikking heeft, dit de 
hittestraling kan verlagen en daarmee de kans op brandoverslag 
sterk kan reduceren.

in het nivre-seminar stond centraal met welke hoeveelheid 
hittestraling rekening moet worden gehouden bij een 
(buiten) brand, wanneer er brandoverslag ontstaat en 
wat is de rol van het type isolatie daarbij. daarnaast werd 

behandeld of een al dan niet vast opgesteld waterscherm de 
kans op brandoverslag kan beperken. na het welkomstwoord 
van jurjen burghgraef en alex van der Wijk, gaf laurens 
Welberg van brandweer twente mede aan de hand van een 
kort filmpje een beknopte uiteenzetting over de bijzondere 
locatie en activiteiten van de twente safety campus, 
waaronder het innovatieve veiligheidscentrum risk factory 
en Safety Field Lab, dat ‘denken, doen en beleven’ als slogan 
hanteert.

Brandweeronderzoek 
ricardo Weewer, lector brandweerkunde aan de brand weer-
academie van het ifv, nam in zijn presentatie zijn gehoor 
mee in de veranderingen die de brandweer doormaakt. 
de traditionele rol van repressie bij branden blijft volgens 
hem weliswaar bestaan, maar daarnaast verschuiven de 
activiteiten meer en meer naar de voorkant: voorlichting 
en het doen van allerlei onderzoeken ter voorkoming van 
brand. “vakmanschap en wetenschap gaan meer en meer 
met elkaar in verbinding in dit zogenoemde participerend 
praktijkgericht onderzoek.”

‘verkennend onderzoek naar de opstelling en het effect 
van waterschermen met betrekking tot brandoverslag’. 
Zo luidde de titel van zijn inleiding, waarin hij onder meer 
ingaat op het hoe en waarom en en passant stil stond bij 
brand- en incidentenonderzoek en enkele statistieken en 
praktijkexperimenten. volgens Weewer wordt ‘de nieuwe 
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repressie en brandweerdoctrine’ ingegeven door een zich 
wijzigende omgeving, veranderingen in brandontwikkeling 
en de vraag naar flexibeler en veiliger werken. “Mede 
daardoor moeten we onze grenzen helder maken en ook 
oplossingen bieden voor bestaande knelpunten.” 

Met het oog hierop belichtte hij een actueel discussiestuk 
binnen de brandweer: het zogeheten ‘kwadrantenmodel’, 
dat onderscheid maakt tussen vier mogelijke aanpakken. 
dat zijn een defensieve buiteninzet met als doel overslag 
te voorkomen en de (milieu- en maatschappelijke) effecten 
zoveel mogelijk te beperken, een offensieve buiteninzet 
(doel: overlevingscondities verbeteren en uitbreiding 
voorkomen), een defensieve binneninzet (ontruiming/
redding aangrenzende compartimenten, uitbreiding 
voorkomen en brand binnen compartiment houden) en 
een offensieve binneninzet (redding en bestrijding rook en 
brand in compartiment). op de defensieve inzet na (2016 
operationeel) zijn allen reeds gerealiseerd.

Weewer stipte verder aan dat er onderzoek wordt gedaan 
naar de effectiviteit van technieken om brandoverslag te 
voorkomen, waarvan de afronding gepland staat voor volgend 
jaar. in dit verband wees hij op een afstudeeronderzoek 
naar het gebruik van een waterscherm voor de defensieve 
buiteninzet van de brandweer en op een literatuuronderzoek 
over het koelend vermogen van water. daarbij zijn 
verschillende scenario’s bekeken: zonder waterscherm, een 
waterscherm tussen wanden in en een waterscherm tussen 
wanden in en een gootje op de belendende wand. “de 
eindconclusie luidt: water op de wand zorgt voor de kleinste 
opwarming van de belendende wand en de opstelling is 
bruikbaar voor verdere experimenten”, zo sloot de lector 
brandpreventie zijn verhaal af.

geen simpele wetenschap
roy Weghorst, hoofd regulatory affairs Fire bij kingspan, 
benadrukte in zijn presentatie dat ‘de brandprestaties 
van producten geen simpele wetenschap is’. “de twee 
voornaamste eigenschappen voor prestaties bij brand zijn 
brandgedrag en brandweerstand, die vaak per ongeluk 
of soms met opzet met elkaar worden verward en/of 
samengevoegd”, aldus de spreker, die daarnaast wees op 
de misleidende term ‘kunststof isolatieschuim’. “het is een 

generieke naam, maar de verschillende soorten zijn niet met 
elkaar te vergelijken. al deze materialen hebben hun eigen 
specifieke eigenschappen en zouden niet generiek bij elkaar 
gegroepeerd moeten worden tot kunststof (brandbare) 
schuimisolatie, maar onderverdeeld. denk er bijvoorbeeld 
aan dat pir en pf (phenol) verkolen en de koollaag het 
onderliggende materiaal beschermt. door deze verkoling 
kent ‘pir’ een langzame doorbrandtijd en warmtedoorgifte 
naar de niet-vuurzijde, heeft het een geringe rookproductie, 
geen brandende delen en smelt niet. de vlam dooft vanzelf 
als de bron wordt weggenomen.”

vervolgens belichtte Weghorst de regelgeving in de europese 
landen, waarin verschillende wetten en regelgeving gelden 
om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen. ”de 
europese normen voor de brandveiligheid van gebouwen 
bevatten voornamelijk geharmoniseerde methodes om 
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Henk Arntz komende twee jaar 
voorzitter van FEMAS

 uniforme SlA’s  én 
erkenning voor 

maritieme experts in 
heel Europa zijn dé 

beoogde doelen
Tijdens de recente jaarvergadering van de FEMAS, de 
Europese koepel van nationale  expertiseorganisaties 
in de maritieme sector, is Henk Arntz, voormalig 
schade-maritiem expert en thans directeur bij het NBKB 
(Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart), voor de 
komende twee jaar benoemd tot president (voorzitter). 
Hij volgt de Italiaan Nicolò Reggio op. Dat Arntz in zijn 
‘ambtsperiode’ het een en ander wil neerzetten, werd 
duidelijk tijdens een NIVRE-bijeenkomst, die aansluitend 
aan de FEMAS-jaarvergadering op 5 november jl. werd 
gehouden in het Delta Hotel in Vlaardingen. Daar vertelde 
hij onder meer dat het verwezenlijken van uniforme SLA’s 
voor alle bij de FEMAS-leden aangesloten maritieme 
experts en érkenning van de beroepsgroep in geheel Europa 
tot de beoogde doelen behoren. Ook wil hij bevorderen 
dat er zowel binnen FEMAS als bij de aangesloten 
nationale ledenorganisaties een verjongingsslag wordt 
doorgevoerd en gaat FEMAS in enkele landen individuele 
maritieme experts ondersteunen bij het opzetten van een 
eigen brancheorganisatie. 

henk arntz is allesbehalve een onbekende in maritiem expertiseland. 
hij was ruim 20 jaar directeur van arntz | van helden en voorloper g.h 
arntz, was na de verkoop van het bedrijf aan van ameyde international 
bijna 3,5 jaar directeur bij arntz van helden b.v., waarna hij lid was van 
de raad van bestuur van van ameyde international verantwoordelijk 
voor Marine & Industry. sinds maart 2008 heeft hij zijn eigen 
consultancybureau, is hij actief als projectmanager bij het ivr, adviseur 
van verzekeraars en is hij ca. zeven jaar actief bij het nbkb, waarvan 
bijna twee jaar als directeur.

Doelstellingen
arntz greep de nivre-bijeenkomst in vlaardingen aan om de bijna 
70 aanwezige scheepvaart- en techniekexpert bij te praten over het 
doel en de activiteiten van feMas en de voordelen daarvan voor de 

het brandgedrag en de classificatie te controleren. deze normen zijn 
gebaseerd op technisch niveau, terwijl brandveiligheid wordt geregeld 
door nationale wetgeving en zich dus op politiek niveau bevindt.  
nationale regelgeving verschilt per land, maar wordt wel altijd  
gerelateerd aan europese brandklassen. brandgedrag en brand-
weerstand worden geclassificeerd conform de en 13501-1 (reaction 
to fire) en en 13501-2 (Resistance to fire)”, aldus de inleider, volgens 
wie ce-markering geen kwaliteitskeurmerk is maar vrij handelsverkeer 
als primair doel heeft. hij sloot zijn presentatie af met twee bekende 
casussen: ten eerste een palletbrand in kampen waarbij de brand 
oversloeg  naar het belendende pand van asia express food. de overslag 
van deze brand had gevolgen doordat de brandweer geen kans op inzet 
had. ten tweede een brand op industriepark heining in amsterdam 
waarbij de inzet van de brandweer een duidelijk positief effect heeft 
gehad op de schadebeperking aan het pand op het belendende perceel.
  
voor het slotstuk van de bijeenkomst had de brandweer een speciale 
constructie opgebouwd om de ontwikkeling van de stralingswarmte 
bij een palletbrand te kunnen monitoren en ook persoonlijk te kunnen 
voelen hoe warm het wordt bij een brand. dat de vele tientallen 
aanwezigen ondanks de regen en kou tot het eind de demonstratie 
bleven volgen, geeft aan hoe interessant en leerzaam zij deze hebben 
ervaren. het was in elk geval een spectaculaire apotheose van een 
leerzaam seminar, waarbij ook de kennis- en ervaringsuitwisseling 
tussen brandweer en risicodeskundigen over en weer als buitengewoon 
nuttig werd ervaren. l
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beroepsgroep van maritieme experts. feMas, voluit The 
Federation of European Maritime Associations, zag in 1993 
het levenslicht. de primaire doelstelling is behartiging 
van de belangen van de ledenorganisaties en de hierbij 
aangesloten maritieme experts, zoals bescherming van het 
vak, kwaliteitsborging en representatie van het vak en de 
beroepsgroep bij politiek (o.a. eu), overheidsorganisaties, 
toezichthouders, verzekeraars, bedrijven en organisaties 
in de scheepvaart- en verzekeringsbranche, waaronder 
de iMo (wet- en regelgeving) en iuMi (schadestatistieken 
en –preventie). bij feMas zijn momenteel acht nationale 
(maritieme) expertiseorganisaties uit zeven landen 
aangesloten. frankrijk telt twee brancheorganisaties: 
ceeMf en upeM. de andere organisaties zijn aipaM (italië), 
baMtes (belgië), hMtca (griekenland, nivre (nederland), 
scMs (groot-brittannië) en vdss (duitsland). bij de acht 
brancheorganisaties staan in totaal 382 maritieme experts 
ingeschreven. daarvan neemt ons land ongeveer een vijfde 
voor zijn rekening. 

volgens arntz zijn veel maritieme experts, ook in nederland, 
onbekend met het werk dat feMas voor hen doet. “Zoals het 
realiseren van vrije beroepsuitoefening zonder gehinderd 
te worden door nationale protectie en bescherming van het 
vak, ook buiten nederland. of de ondersteuning van het 
Enginering Registration System (ers), een door ivr ontwikkeld 
en beheerde database voor en door experts/verzekeraars 
waarin maritieme schades worden geregistreerd”, aldus de 
feMas-voorzitter, volgens wie ook lang niet iedereen weet 
dat register-experts en hun bureaus als lid van nivre en 
de afdeling scheepvaart & techniek gerechtigd zijn om het 
feMas-logo op hun briefpapier te plaatsen en ‘registered by 
FEMAS’ te vermelden op hun visitekaartjes. “dat kan vooral 
bij internationale opdrachten voordelen bieden”. hij steekt 
daarbij ook de hand in eigen boezem. “als feMas zullen we 
onze doelen, activiteiten en voordelen nog meer moeten 
communiceren met onze achterban.”

volop plannen
arntz wil samen met zijn collega’s binnen het feMas-bestuur 
de komende twee jaar van veel meer zaken meer werk 
maken. “kwaliteitsborging staat daarbij voorop. ik denk dat 
het goed is dat we eens goed naar onze statuten kijken en 
in hoeverre die in de huidige sterk veranderende wereld nog 
up-to-date zijn. vanuit diezelfde gedachte wil ik me daarnaast 
sterk maken voor uniformering van de sla’s, zodat alle bij de 
feMas-leden aangesloten maritieme experts zich houden 
aan dezelfde eisen ten aanzien van onder meer kwaliteit, 
snelheid en rapportage. dan kan een nederlandse expert 
voor zijn opdrachtgever met een gerust hart een griekse of 
italiaanse collega inschakelen en omgekeerd, omdat men 
dezelfde kwaliteit kan verwachten. Momenteel is dat door 
lokale markt- en cultuurverschillen lang niet altijd het geval.” 

Ook hield de president een hartstochtelijk pleidooi voor 
verjonging, zowel wat het maritieme expertisekorps betreft 
als met betrekking tot de bestuursleden bij zowel feMas als 
bij de aangesloten nationale ledenorganisaties. “ik wil dan 
ook bevorderen dat meer jonge experts hierin zitting nemen 
en zo mee gaan denken en werken aan de toekomst van ons 
vak”, aldus arntz, die daarnaast aangaf dat feMas in enkele 
landen individuele maritieme experts gaat ondersteunen 
bij het opzetten van een eigen brancheorganisatie. het gaat 
daarbij om landen waar deze momenteel nog niet bestaat, 
zoals in hongarije, polen, portugal en spanje. “We krijgen 
uit die landen geregeld verzoeken van experts die zich 
individueel bij feMas willen aansluiten, maar dat is statutair 
niet mogelijk. een expert krijgt daar twee jaar de tijd met 
onze steun in hun eigen land een brancheorganisatie van 
de grond te krijgen en kan zich in die periode individueel 
aansluiten bij feMas. lukt dat, dan kan hij lid blijven; zo niet 
dan wordt hij daarna weer uitgeschreven.”

feMas’ grootste wens is echter in europees verband 
erkenning te krijgen voor het beroep van schade-expert. 
arntz: “het is eigenlijk te gek voor woorden dat ons vak niet 
wettelijk beschermd wordt. elke sufferd kan expert worden 
als er een andere sufferd is die hem daartoe de opdracht 
geeft”, zegt hij gekscherend. “de wetgever geeft aan dat 
alleen burgers wettelijk beschermd dienen te worden. 
daarom dienen bijvoorbeeld kappers in europa aan allerlei 
verplichtingen te voldoen om hun vak uit te oefenen, maar 
een expert niet omdat hiermee louter bedrijfsbelangen 
zouden zijn gemoeid. daarmee ben ik het pertinent oneens. 
een slecht uitgevoerde inspectie kan bijvoorbeeld leiden 
tot een zinking, met alle gevolgen van dien voor milieu, 
samenleving en burgers. daarom blijven we strijden voor 
erkenning van ons vak, al realiseren we ons terdege dat dit 
een lastig karwei is.” l

Henk Arntz: “Het is eigenlijk te gek voor woorden 
dat ons vak niet wettelijk beschermd wordt.”
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Jaar     Aantal  Jaartotaal       1ste kwartaal      2de kwartaal      3de kwartaal  4de kwartaal    

2014* 129 495.000.000  74.500.000     117.000.000        188.00.000      115.500.000
2013* 148 636.500.000  99.000.000     171.500.000        233.000.000     133.000.000
2012* 120 365.100.000        81.000.000 109.000.000 82.000.000 93.100.000             
2011* 91 345.000.000 134.000.000 76.000.000 61.500.000 73.500.000
2010 100 385.000.000  56.192.843 41.243.500 72.682.320 214.881.337  
2009 105 369.114.881     71.665.071 106.266.080 101.915.865  89.267.865
2008   96 455.659.627   80.254.400 236.576.957 73.921.175 64.907.095
2007 108 445.923.000  49.740.000 161.802.500 103.857.500 130.523.100
2006   79 293.234.217        73.012.376  60.741.841 76.500.000 82.980.000
2005   73 251.182.000   82.650.000 56.200.000 52.400.000        59.932.000
2004 84 458.200.000   40.050.000 182.550.000 76.850.000 159.450.000
2003      129 636.785.000 223.000.000 116.835.000 119.500.000 177.450.000
2002        96 462.600.000 55.750.000 104.050.000 97.250.000 205.200.000
2001      126 508.923.000 151.676.000 119.503.000 109.364.000 128.400.000
2000       97 571.715.000 47.420.000 432.906.000 50.350.000 41.039.000
1999       95 299.767.211 76.938.000 131.820.000 64.891.000 26.118.211
1998       82 308.570.547 64.210.000 97.563.000 97.563.000 59.550.000   

2014: 
op een na hoogste aantal  miljoenenbranden 

zorgde voor schadelast van bijna een half miljard euro
In geheel 2014 hebben zich in ons land 129 grote branden 
voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of 
meer bedroeg, een evenaring van het aantal geregistreerde 
miljoenenbranden in 2003. Sinds de start van de registratie van 
deze branden in 1998 vonden alleen in 2013 in één jaar meer 
grote brandcalamiteiten plaats:148. De 129 miljoenenbranden 
in 2014 zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar 
schatting 495 miljoen euro, 141,5 miljoen (22,2% euro minder) 
dan de 636,5 miljoen euro in 2013. Behalve in 2013 viel de 
totale schadelast ook hoger uit in 2003 (636,8 miljoen euro), 
2000 (o.a. vuurwerkramp Enschede, 571,7 miljoen euro) 
en 2001 (508,9 miljoen euro), zo blijkt uit de meest recente 
registratie van de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand 
is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten 
expertisebureaus en met verzekeraars.

het overgrote deel van de 129 miljoenenbranden (73 
calamiteiten, 56,6%) kent een schadebedrag tussen de één 
en twee miljoen euro. verder beliep de schadelast bij 19 
calamiteiten (14,7%) tussen de twee en drie miljoen euro, bij 
18 grote branden (14,0%) tussen de drie en vier miljoen euro 
en bij zes branden (4,7%) tussen de vier en vijf miljoen euro. 
van de resterende 13 miljoenenbranden (10%) kende er vijf 
een schadebedrag tussen de vijf en tien miljoen euro, vier 

tussen de tien en 25 miljoen euro en vier van meer dan 25 
miljoen euro. de meeste grote branden (36,4%) deden zich 
voor in het westen van het land en één op de vijf (19,8%) 
in midden-nederland. in het noorden van het land vonden 
17,4% van alle miljoenenbranden plaats, in zuid-nederland 
15,7% en in oost-nederland (10,7%).

het derde kwartaal leverde met 37 miljoenenbranden en een 
geraamd schadebedrag van 188 miljoen euro de grootste 
bijdrage aan de schadelast in 2014. twee van de vijf grootste 
branden dat jaar plaats vonden tussen juli en september. de 
grootste ‘klapper’ was een brand in bij een fabriek in het 
noorden van het land: 85 miljoen euro. in het zelfde kwartaal 
zorgde in oost-nederland een brand voor een schade van 
22 miljoen euro bij eveneens een bedrijf in de industriële 
sector. de top-5 wordt gecompleteerd door een schade rond 
de 45 miljoen euro bij een bedrijf in de logistieke sector, 
die plaats vond in het laatste kwartaal van het jaar. in het 
tweede kwartaal veroorzaakte een brand bij een industrieel 
bedrijf in het midden des lands een schade van ongeveer 30 
miljoen euro, terwijl in het eerste kwartaal een brand in een 
bedrijfspand in het westen van het land een schadebedrag 
van 26 miljoen euro met zich mee bracht.
 
de meeste grote branden hebben zich in 2014 voorgedaan bij 
productie- en fabricagebedrijven en andere ondernemingen 
binnen de industriële sector: 37, oftewel 28,7%. 
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Schadebehandelingskosten
Vrijwel altijd maken de zogeheten schadebehandelingskosten, dat 
wil zeggen de kosten die de schadelijdende partij moet maken om de 
afhandeling van een zaak in goede banen te leiden, deel uit van een 
aansprakelijkheidsclaim. In de jurisprudentie is aanvaard dat de redelijke 
kosten, die de claimant moet maken ter vaststelling van de oorzaak en 
omvang van de schade, voor vergoeding in aanmerking komen. Dat is 
helder, maar hoe zit het nu bij een bedrijf met de uren van eigen personeel 
die zijn besteed aan het schadegeval; zijn die aan te merken als kosten in 
de zin van financieel verlies?

Als het personeel in vaste dienst is en een vast salaris krijgt, is er veel voor 
te zeggen om de door hen aan het schadegeval bestede tijd niet als ‘kosten’ 
aan te merken, omdat het bedrijf deze uren niet extra heeft uitbetaald. Ook 
al zijn deze uren daadwerkelijk gemaakt, ze leiden niet tot een werkelijk 
financieel nadeel voor het bedrijf. Claimanten brengen daar vaak tegenin 
dat ten gevolge van het feit dat in de afhandeling van de schade vele uren 
moesten worden geïnvesteerd, andere werkzaamheden in het gedrang 
zijn gekomen of zijn blijven liggen. Maar ook dat brengt alleen financieel 
nadeel met zich mee als daardoor daadwerkelijk omzetderving is ontstaan, 
hetgeen meestal niet het geval is en zelden kan worden aangetoond.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is wel uitgemaakt dat interne kosten, 
mits redelijk, voor vergoeding in aanmerking komen, maar de vraag of 
arbeidsuren van vast gesalarieerde medewerkers als zodanige kosten 
kunnen worden aangemerkt, is voor zover mij bekend door de Hoge Raad 
nog niet beslecht. In een vonnis van 22 april 2015 stelt de Rechtbank 
Amsterdam in r.o. 3:18 dat er “onder omstandigheden […] aanleiding [kan] 
zijn om interne kosten als kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en 
schade dan wel ter verkrijging van voldoening buiten rechte toe te wijzen. 
Daarvoor is echter wel vereist dat voldoende concreet gemaakt wordt 
dat er inderdaad kosten zijn gemaakt, in de zin dat de vermogenspositie 
van [eiser sub 2] dan wel [eiser sub 1] daadwerkelijk is verslechterd, ter 
uitvoering van werkzaamheden die redelijkerwijs zijn verricht voor het 
hiervoor omschreven doel en dat de hoogte van die kosten redelijk is.” 
Met andere woorden, aangetoond moet worden dat de interne kosten 
daadwerkelijk een financieel nadeel representeren, hetgeen naar mijn 
mening slechts het geval is als de arbeidsuren daadwerkelijk extra zijn 
uitbetaald.

Betekent dat nu dat deze kostenpost slechts mag worden opgenomen als 
de claimant kan aantonen dat de medewerkers daadwerkelijk extra betaald 
hebben gekregen? Dan wordt het voortaan lastig schade regelen, want 
in deze post zit vaak de emotie verborgen die een schade met zich mee 
heeft gebracht. Jan heeft het avondje uit met zijn nieuwe vriendin moeten 
afzeggen, Kees kon niet aanwezig zijn bij de kampioenswedstrijd van zijn 
zoontje, Mia heeft het familiediner gemist, Peter moest bij Ajax-Feijenoord 
verstek laten gaan en dan komt de expert melden dat de gemaakte uren 
niet als schade zijn aan te merken. Voorwaar geen boodschap waar je als 
claimant op zit te wachten. Mijn advies: maak er een sluitpost van die in 
relatie tot de aard en omvang van de schade redelijk en verdedigbaar is. Ik 
geloof stellig dat verzekeraars zich daarmee kunnen verenigen. 

Alex Pertonini

column

op ruime afstand volgen branden in woningen, inclusief 
woningboerderijen: 15 (11,6%), agrarische bedrijven 
(13,10,1%), de horeca (11, 8,5%) en bedrijfspanden 
(9, 7,0%). daarnaast hebben vorig jaar grote branden 
plaatsgevonden in de detailhandel (8 stuks), opslagloodsen 
(6), bedrijfsverzamelgebouwen (5), de automotive sector, 
de recreatiebranche en in parkeergarages (alle vier), de 
groothandel en kantoorpanden (beide 3), de logistieke sector 
(2) en de gezondheidszorg (1).
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geassocieerde registers •

niVre register-experts •

kandidaat niVre register-experts •

geassocieerde registers •

niVre register-experts •

kandidaat niVre register-experts •

 l INSCHRIjVINgEN gEREgiSTREERDEN  l uITSCHRIjVINgEN gEREgiSTREERDEN

Brand    
de heer h.j.f.M. voesenek per 13 oktober 2015  
 
Personenschade    
de heer e.f. van der blom per 13 oktober 2015

ATv    
de heer r.f.g. frankort per 10 november 2015  
de heer c.e. kruik per 27 november 2015  
 
Brand    
Mevrouw drs. s.h.e. Wilms per 24 november 2015  
 
opname (bouwkundig)    
Mevrouw ing. t.M.d. oosterveld - ha per 27 november 2015  
 
Personenschade    
de heer mr. a.f.j. blondeel per 3 november 2015  
de heer r.a.M. donkers per 16 november 2015  
Mevrouw n.j. iedema per 1 november 2015  
Mevrouw mr. a.h.j. oonk per 13 oktober 2015  
Mevrouw mr. n.r. trip-sinnema per 18 oktober 2015  
de heer mr. c.f. verbrugge per 1 oktober 2015  
Mevrouw mr. h. vogelaar per 1 oktober 2015  
 
Scheepvaart en Techniek    
de heer g. van de Werken per 27 oktober 2015

motorvoertuigen    
r.a.g. van der poel per 1 november 2015  
de heer p.h.f. schmetz per 1 november 2015  
de heer l. stam per 27 oktober 2015  
de heer s.c. Weel per 26 oktober 2015  

motorvoertuigen    
de heer v. lek per 1 november 2015

Register-Coördinator Fraudebeheersing    
de heer n.W.j. cornelis per 27 oktober 2015  
de heer M. don per 27 oktober 2015  
Mevrouw a.f. greijdanus basc per 24 november 2015  
de heer drs. o.j. onderdelinden per 24 november 2015  
     
Kandidaat Register-Coördinator Fraudebeheersing  
Mevrouw l.d.c. van eerd Msc per 10 november 2015  
de heer mr. M.a. hoekstra per 10 november 2015  
    
Register-Risicodeskundige    
de heer ing. h.a.r. Meuleman per 27 oktober 2015  
    
Kandidaat Register-Risicodeskundige    
de heer a. jonkman per 27 oktober 2015  
de heer r.e. koster per 13 oktober 2015

Register-Coördinator Fraudebeheersing    
de heer c. niemans per 05-11-2015   
Mevrouw g.j. sletbeen-lievestro per 05-11-2015   
    
 

in memoriam Ad goud

ons heeft het trieste bericht bereikt dat op 4 november jl. 
ad goud na een kort ziekbed op de leeftijd van 68 jaar is 
overleden. ad was werkzaam bij ced brandvaria als schade-expert 
in de branche brand en is op 65 jarige leeftijd nog zijn eigen 
bedrijf a.g. expertise gestart. ad stond sinds 1992 ingeschreven 
in het nivre register.

Wij wensen zijn naaste familie, vrienden en collega’s kracht bij 
het dragen van dit verlies.

AgENDA

de datum van het Rendez vous d’Expertise voor 2016 is bekend. 
de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst  voor de ingeschrevenen in 
het nivre -register en de relaties uit de verzekeringsbranche wordt 
volgend jaar gehouden op donderdag 7 april 2015. het rendez vous 
d’expertise zal wederom in het beatrix theater te utrecht plaatsvinden. 
de 2016-editie zal een compleet andere invulling krijgen ten opzichte 
van die in de voorafgaande jaren. er wordt door de organisatie nu al 
volop gewerkt aan een veelbelovend dynamisch programma.



Schade? 
Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan interieur, keukens, kozijnen, 
gevels en vloeren te herstellen. Het resultaat? 
Een duurzame en onzichtbare oplossing, 
uitgevoerd door één van onze vakmensen.

www.novanet.nl

Landelijk alarmnummer

 0900 - 4321 4321

BELFOR, de wereldwijde leider op 
het gebied van sanerings- en 
herstelwerken na calamiteiten.

w w w . b e l f o r . c o m  w E R E L d w i j d  a a n w E z i g

de ene schade is de andere niet. Voor elk geval zijn er specifieke maatregelen nodig. daarom biedt 
BELFOR een brede waaier aan diensten die wij naargelang de situatie optimaal combineren – voor 
alle soorten schade en aangepast aan de individuele eisen van elke klant.

Een greep uit ons dienstenpakket

- Beredderingsmaatregelen

- Reinigen van gebouwen en hun inhoud

- Sloopwerkzaamheden

- Bouwkundig herstel

- Ontgeuren

- Behandelen van textiel

- Transport en opslag

- Opleidingen en trainingen

e.v.a.

 
de afdeling BELFOR Humidity 
legt zich toe op

- Geforceerde droging

- Ventilatie en verwarming

- Lekdetectie

- Schimmelsanering

- Documentdroging 

- Advies en trainingen

ROTTeRDAm 

Aluminiumstraat 25-29
 3067 GS - Rotterdam 
+31 10 2380920 

WeeSp 

Hogeweyselaan 119
 1382 JK - Weesp 
+31 294 416151 

ALKmAAR

Hazenkoog 37A
1822 BS  Alkmaar
+31 294 416151

HeeRLen 

Breukerweg 182
 6412 ZL - Heerlen 
+31 45 5233133 

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

www.arepa.nl

Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES
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De Register-Expert
KATERN

De Register-Expert
KATERN

|JAARGANG 9 | 6 | 2015 |

• EENVOUDIGE SCHADES KUNNEN VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD 
 WORDEN AFGEWIKKELD  
• KEURMERK DUURZAAM HERSTEL DEFINITIEF VAN START 
 VOOR ALLE NATURAHERSTELLERS

KATERN VOOR ZAKELIJKE MARKT:
RISK & BUSINESS
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