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INHOUD

Belevingseconomie
Kunst is geen primaire levensbehoefte. Je gebruikt het niet als 
voedsel, het biedt geen dak boven je hoofd of veiligheid. Toch is het 
al zo oud als de weg naar Rome dat kunst door mensen gewaar-
deerd wordt. Dat kijken naar kunst een belevenis is, dat je je kunt 
wanen in een andere wereld. Kunst legde geschiedenis vast. Por-
tretten waren de ‘selfies’ van de rijken. Kunst kreeg een waarde die 
de kosten van de gebruikte materialen en arbeid verre overschrijdt. 
We kunnen ook naar een poster kijken van een bekend schilderij. 
Toch is het origineel veel meer waard. Waarde zit ook in het idee 
dat iets uniek is; gewildheid ervan zorgt voor schaarste, voor een fi-
nanciële waarde. Het ‘willen hebben’ wordt gevoed door motieven 
als ‘beleggen’ en ‘beleven’. 

Dat is niet nieuw. Wel dat ‘beleving’ in marketing van producten en 
diensten een steeds belangrijker factor is geworden. We zijn met 
z’n allen in een belevingseconomie terechtgekomen. Niet alleen de 
inhoud van product of dienst telt – goede kwaliteit is een noodza-
kelijke randvoorwaarde – maar vooral hoe de klant het product of 
dienst ervaart.  Hier draait het om in marktbenadering. Waar je de 
concurrentie kunt winnen is: zorgen dat je de verwachting van de 
klant overtreft. Je zult dus moeten meten wat de klant van de ont-
vangen diensten vindt. 

De dienstverlener wil inspelen op de gemak zoekende consument. 
Klanten een ‘goed gevoel’ garantie geven. Bij personenschade je 
inleven in c.q. een gezicht hebben bij een slachtoffer. In de b-2-b 
markt, je ontwikkelen tot echte businesspartner. Een verkoper 
gaat niet meer ‘jagen’ op klanten; de verkoper nieuwe stijl wil voor 
de klanten waarde toevoegen, inclusief zachte componenten. De 
moderne accountmanager wil binnen het eigen bedrijf op de bres 
staan voor de klant. Dat we de complexe klant beter kunnen gaan 
begrijpen, danken we aan de slimme analyse van data. 

De artikelen in dit blad kunnen inspiratie bieden voor het denken 
vanuit het belang van de klant. Door dankzij een uitgekiende com-
binatie van technologie en personal touch de klant met je weg te 
laten lopen, kun je als dienstverlener in de belevingseconomie 
overleven.

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

Jan Schrijver, hoofdredacteur
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ZONDer 
kUNstverZekerINg 

ZOU er OOk geeN 
teFAF ZIjN

Met ART Rotterdam in februari, TEFAF Maas-
tricht in maart en de tentoonstelling Gek 
van Surrealisme in Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam van februari tot en 
met mei – om slechts enkele voorbeelden te 
noemen – worden deze maanden weer voor 
honderden miljoenen euro’s aan kunst en 
antiquiteiten van de ene plek naar de andere 
getransporteerd, geëxposeerd en in veel ge-
vallen via galeriehouders verhandeld. De ri-
sico’s die daarmee gepaard gaan, geven het 
bestaansrecht aan een bijzondere niche in 
de schadewereld, waarin gespecialiseerde 
makelaars, verzekeraars en experts hun werk 
doen. Over de aard van dit werk had Schade 
Magazine een gesprek met mr. Marcel Schreu-
der – directeur Fine Art Insurance bij Aon.

Marcel Schreuder
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Beschadiging of diefstal van kunst is van alle tijden en 
mag doorgaans op veel media-aandacht rekenen, tenzij 
het voorval om redenen van prudentie onder de pet wordt 
gehouden. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden 
zijn er in overvloed. In 1934 werden twee panelen van 
De aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van 
Eyck uit de Sint-Baafskathedraal in Gent gestolen. Het pa-
neel De Rechtvaardige Rechters werd nooit teruggevon-
den. In 1990 werden Christus in de storm op het meer van 
Galilea, het enige zeegezicht van Rembrandt, Het Concert 
van Vermeer, Landschap met obelisk van Govert Flinck en 
nog negen andere werken uit het onverzekerde Isabella 
Stewart Gardner Museum in Boston gestolen. De kunst-
roof werd nooit opgelost. In 2012 werden zeven werken 
van onder anderen Monet, Picasso, Matisse en Gauguin 
uit de Kunsthal in Rotterdam gestolen. Vermoedelijk 
werden de werken, toen men de rovers op het spoor was 
gekomen, in een Roemeens bergdorp verbrand. In okto-
ber 2007 ging een groot deel van de werken van Armando 
verloren bij een grote brand in de Elleboogkerk in Amers-
foort. In september 1975 wist een gestoorde man twaalf 
keer in te steken op de Nachtwacht van Rembrandt in het 
Rijksmuseum en in 1986 werd Who’s Afraid of Red, Yellow 
and Blue III van Barnett Newman in het Stedelijk Museum 
in Amsterdam, eveneens door een gestoorde man, met 
een stanleymes bewerkt. Uit de tuin van het Singer Mu-
seum in Laren werden in 2007 bronzen beelden gestolen, 
die hoogstwaarschijnlijk voor altijd verloren gingen in 
een bronsgieterij en –smelterij. Alleen een afgietsel van 
De Denker van Rodin werd zwaar gehavend teruggevon-
den. En heel recent zijn de 2 van Gogh schilderijen die in 
2002 uit het museum waren gestolen uit de handen van 
de maffia teruggehaald.

Enorme exposure
“Toch gebeurt er in zijn algemeenheid niet heel erg veel”, 
zegt verrassend genoeg verzekeringsmakelaar Marcel 
Schreuder. “Schades zijn geen schering en inslag. Na-
tuurlijk doen ze zich voor, tijdens het transport, soms 
bij controle door de douane of door een onvoorzichtige 
bezoeker tijdens een kunstbeurs , maar het feit dat het 
unieke objecten  zijn en dat partijen er een uitgesproken 
belang bij hebben – musea vanuit hun kerntaak om het 
cultureel erfgoed te beheren, te behouden en te expose-

ren, de kunsthandel vanuit de wens de werken voor goed 
geld te kunnen verkopen en de particuliere verzamelaars 
vanuit hun passie voor het verzamelen van kunst – maakt 
dat de moraliteit, vertaald naar zorgvuldigheid, relatief 
hoog is. En dat vertaalt zich weer naar de relatief gun-
stige schadestatistiek. Wel is het zo dat de kans op een 
calamiteit weliswaar niet bijzonder groot is, maar als die 
kans zich realiseert, kan de exposure enorm zijn.” Marcel 
Schreuder werkt al sinds 1984 in het verzekeringswezen 
en sinds 2010 bij Aon, waar hij leiding geeft aan een af-
deling van acht medewerkers die zich uitsluitend met 
risicoadvisering ten aanzien van kunstverzekering be-
zighouden. Deze afdeling ‘fine art insurance’ heeft haar 
wortels in een geschiedenis die meer dan negentig jaar 
teruggaat. In 1926 verzekerde Blom & van der Aa – bij ve-
len bekend van de forse reclametekst op de overkapping 
van het Centraal Station van Amsterdam – de grote Jan 
Steen-tentoonstelling in de Lakenhal te Leiden. Via een 
overname door verzekeringsmakelaar Frank. B. Hall & Co. 
Inc in 1983, die op zijn beurt in 1993 met de Hudig Lan-
geveldt Groep werd samengevoegd, kwam de makelaars-
portefeuille van Blom & van der Aa in handen van Aon 
Corporation. Meer recent werden de belangen overgeno-
men van onder meer makelaar Heerkens Thijssen en de 

Christus in de storm op het meer 
van Galilea, het enige zeegezicht 
van Rembrandt
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verzekeringstak van ABN AMRO. Ook deze hebben ertoe 
bijgedragen, natuurlijk samen met eigen acquisities, dat 
Marcel Schreuder en zijn medewerkers nu een respecta-
bele, omvangrijke groep klanten in de kunst- en antiek-
wereld risicoadviezen mogen geven. “Ik heb veel interes-
sante banen gehad”, zegt Schreuder, “heel uitdagend en 
bij mooie bedrijven, maar zeker als je affiniteit met kunst 
hebt – niet professioneel, want van huis uit ben ik jurist – 
dan is deze baan dubbel zo leuk.”

Relevant platform
De verzekeringnemers in de professionele kunstwereld 
vormen een heterogene groep. In grote lijnen zijn er drie 
clusters te onderscheiden: 1) de musea met vaste col-
lecties en tentoonstellingen, 2) de kunsthandelaren en 
galeries en 3) bedrijven, instellingen en particulieren met 
grote collecties en overige partijen, waaronder gespeci-
aliseerde transporteurs, taxateurs en restauratoren. “Het 
management van Aon in Nederland heeft altijd conse-

Verzekeraar en expert belicht
In het volgende nummer van Schade Magazine belichten wij de kant van de verze-
keraar en van de expert. Voor de verzekeraar doen we dat in gesprek met Leo Kamp, 
country manager bij AXA ART. Over het expertise-specialisme op dit gebied laten we 
drs. Marc Tilro re aan het woord. Hij is major & complex loss expert bij Cunningham 
Lindsey. 

quent oog voor deze niche gehouden”, licht Schreuder 
toe. “Want een niche is het, met acht medewerkers die 
zich hiermee bezighouden op een totaal van 1.700 me-
dewerkers in Nederland. Aon laat hiermee zien dat zij 
niet alleen belang ziet  in de mainstream van property 
en liability, maar ook in hele specifieke vormen van ver-
zekeren. Bovendien is de kunstwereld  maatschappelijk 
en zakelijk gezien een heel relevante omgeving, waar de 
corporate wereld, private clients en de (semi-) publieke 
kunstsector elkaar ontmoeten. In de raden van toezicht 
van musea zie je ook vaak mensen uit het bedrijfsleven.  
Maar de bottom line is natuurlijk dat het een onderdeel 
van ons producten- en dienstenpakket is, waarmee we 
graag marktleider willen zijn.” Niet alleen voor de ver-
zekeringsmakelaar, maar ook voor de verzekeraar is de 
kunstwereld een niche, waarin alleen gespecialiseerde 
maatschappijen zich thuis voelen. Bijvoorbeeld Aegon 
en Nationale-Nederlanden ontbreken op deze markt, 
die door meer specialiseerde  partijen als Axa Art,  Hiscox 
en Hienfeld wordt gedomineerd. “Voor de grote maat-
schappijen is dit een te kleine markt”, aldus Schreuder, 
“die tegelijkertijd, zeker bij tentoonstellingen, toch een 
behoorlijke capaciteit vraagt. Maar voor die  verzekeraars 
is het interessanter om een paar duizend particuliere ver-
zekeringen te verkopen dan één grote tentoonstelling te 
verzekeren, waarbij je mee moet tekenen voor een paar 
honderd miljoen aan exposure.”

Intensieve advisering
Als verzekeringsmakelaar adviseren Marcel Schreuder en 
zijn mensen hun cliënten over de aard van een risico, of 
het zinvol is het te verzekeren, hoe het kan worden verze-
kerd en bij welke maatschappij. Deze advisering van de 
makelaar is bij kunstverzekeringen veel intensiever dan 
bij andere verzekeringen, legt Schreuder uit. Een aan-
sprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld komt op enig 
moment tot stand en wordt daarna wel beheerd en als 
daar aanleiding toe is, opnieuw in de markt gebracht of 
in pricing gewijzigd, maar in de loop van een jaar wordt 
zo’n verzekering niet meermaals ter beoordeling of wijzi-
ging uit de kast gepakt. Met een kunstverzekering is dat 
vaak wel het geval. “Bij een tentoonstelling bijvoorbeeld 
moet om te beginnen een aanvraag voor indemniteit 
worden gedaan, bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed van 
het ministerie van OC&W”, legt Schreuder uit. “Deze rege-
ling houdt in dat de overheid, als de tentoonstelling aan 
een aantal voorwaarden voldoet, verzekeraars voor een 
uitgekeerde schade tot een zeker niveau compenseert. 
De overheid treedt dan als een soort herverzekeraar 
op en dat scheelt het museum in de premiestelling. Wij 
maken daar dan, als makelaar, een voorlopige calcula-

Het Concert van Vermeer
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tie voor en een offerte waarmee het museum naar het 
ministerie kan. Voor diezelfde tentoonstelling nemen 
we ook contact met alle bruikleengevers op: musea en 
particuliere verzamelaars in binnen- en buitenland, soms 
wel zo’n twintig, dertig of nog meer partijen. Wij bieden  
deze bruikleengevers dan  verzekering van het transport 
heen en weer ‘van spijker tot spijker’ en daarnaast van 
het verblijf van het werk in het museum waar de tentoon-
stelling plaatsvindt. Is die verzekering eenmaal tot stand 
gekomen, dan krijgen de bruikleengevers een certificaat, 
waarbij ze wellicht nog vragen of aanvullende wensen 
hebben. Zo’n traject is dus nogal bewerkelijk. En zo 
werken we ook voor kunsthandelaren die naar beurzen 
gaan of een werk in consignatie krijgen en voor particu-
liere verzamelaars die werken uitlenen. Kortom, bij veel 
klanten die hun belang bij kunst hebben verzekerd, zijn 
er door het jaar heen diverse aanleidingen voor onze bij-
stand en advisering en het uitvoerend werk daarbij. Daar 
hebben we onze handen vol aan.”

Hybride verzekering 
Kunstverzekeringen zijn  hybride verzekeringen, een 
combinatie van brand- en transportverzekering, waar-
mee zowel de verblijfs- als de transportrisico’s zijn ge-
dekt.  In het verleden gebeurde het wel, ook bij Aon, dat 
de kunstverzekering onder de afdeling brand viel of on-
der de afdeling transport, maar tegenwoordig is het een 
op zichzelf staande verzekering, die zowel het verblijf als 
het transport op all risk-basis wil afdekken, met zo wei-
nig mogelijk uitsluitingen. Daarbij gaat de verzekering uit 
van een brede range  van kunstvoorwerpen en antiqui-
teiten. Wel wordt er in de tarifering gedifferentieerd naar 
de aard van het risico. Glas en keramiek bijvoorbeeld 
worden doorgaans als meer risicovol ingeschat dan 
schilderijen. Daarnaast geldt er in de praktijk een onder-
scheid tussen het verzekeren  van vaste collecties en van 
tijdelijke tentoonstellingen. Marcel Schreuder: “In het 
bruikleenverkeer tussen musea onderling of met particu-
liere verzamelaars is het verzekeren van kunst een vaste 
vereiste van de bruikleengever. Het werk mag geleend 
worden, mits het goed verzekerd is!  Daarbij wordt onder 
meer rekening gehouden met de duur van de tentoon-
stelling, de reis en de wijze van vervoer. Wat het laatste 
betreft  geldt bij museale werken veelal de voorwaarde 
dat het transport  door een professionele kunsttranspor-
teur wordt uitgevoerd. De kennis en kunde van bedrijven 
als Crown Fine Art, Hizkia Van Kralingen en Kortmann is 
cruciaal om het transportrisico van dergelijke enorme 
waardes te kunnen accepteren.  Musea kunnen natuurlijk 
wél zelf beslissen over het al of niet verzekeren van hun 
eigen collectie. Ook dan kijk je naar de aard van de col-

lectie, het gebouw  en vooral ook naar de organisatie van 
het museum.  Aon heeft hiervoor een assessment metho-
diek ontwikkeld, de Museum ScoreCard. Er zijn  musea 
die hun collectie niet op doorlopende basis hebben ver-
zekerd, alleen al vanwege het feit dat die collectie zo’n 
enorme waarde vertegenwoordigt, dat het doorlopend 
verzekeren daarvan premietechnisch niet eens haalbaar 
is. Dit geldt niet alleen voor musea, maar ook voor par-
ticuliere verzamelaars. Veelal hebben deze partijen een 
zekere vorm van vermogen en maken zij de afweging  of 
ze in staat zijn om de restauratie van een schade zelf te 
betalen of een gestolen werk zelf te vervangen. Vanuit  as-
set management overwegingen kan het relevant zijn om 
juist wel te verzekeren.”

Het niet-verzekerenmodel
De vraag of een museum zijn collectie en tentoonstellin-
gen moet verzekeren en op welke manier, is momenteel 

Alleen een afgietsel van De Denker 
van Rodin werd zwaar gehavend 
teruggevonden
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actueler dan ooit. Schreuder: “Hoe scherp de premies in 
de markt van kunstverzekeringen ook zijn – als we naar 
de promillages kijken, zijn de premietarieven voor kunst-
verzekeringen zo’n beetje de laagste in de verzekerings-
wereld – dan toch is het hele verzekeringsverhaal voor 
musea heel relevant. Musea hebben met bezuinigingen 
te maken, met verzelfstandiging en de eigen broek op-
houden, en   tegenover het verzekeren van een collectie 
en zeker van een grote  tentoonstelling kunnen substan-
tiële premiebedragen staan. Daarom denken musea  in 
dialoog  met het ministerie van OC&W erover na of ver-
zekeren wel zinvol is. Als het ene museum net zo veilig is 
als het andere, waarom leggen ze elkaar dan op dat een 
werk in bruikleen tijdens het verblijf toch moet worden 
verzekerd? In september 2016 heeft minister Jet Busse-
maker hierover een brief naar de Tweede Kamer geschre-
ven, waarin ze een onderzoek aankondigt naar ‘de moge-
lijke beletsels van een niet-verzekerenmodel’. Ik denk dat 
het  belangrijk is, net als bij elke tak van verzekeren, om 
over die of-vraag goed na te denken. Wie heeft nou welk 
belang en wat gebeurt er als er een schade is of een to-
taal verlies? Waar ligt het belang in het bruikleenverkeer 
en in het mogelijk onderling afspreken dat het niet hoeft 
te worden verzekerd? Het kan allemaal, maar denk er wel 
goed over na. Wat is je risicoprofiel, heb je voorzieningen 
voor restauraties of vervangende aankopen, wat kun je 
wel en niet zelf dragen en hoe kan verzekering daarop 
aansluiten?  De beslissing om wel of niet met verzekeren 
te stoppen, moet een gevolgtrekking uit dergelijke over-
wegingen zijn.”

Tussenvormen
“Bovendien zijn er nog wel andere mogelijkheden om de 
kosten van verzekeren te beperken”, vervolgt Schreuder. 
“In de kunstverzekering zit bijvoorbeeld een dekking van 
waardevermindering na een restauratie. Want hoe mooi 
het resultaat van een restauratie ook is, het feit dat er een 
restauratie heeft plaatsgevonden komt in de ‘provenan-
ce’ van het object te staan (de historie van eigendom 
en bezit – red.) en dat kan een waardevermindering tot 
gevolg hebben. Meestal kom je met een bedrag van een 
paar duizend euro voor een restauratie al een heel eind, 
maar als een schilderij met een waarde van 1,5 miljoen 
euro daardoor 10 procent in waarde is gezakt, kan de ver-
zekeraar daar bovenop nog eens 1,5 ton bijbetalen. De 
verzekeraar zal dat doen, ‘fair enough’, want het zit in de 
voorwaarden, maar deze dekkingscomponent  zit natuur-
lijk ook verdisconteerd in de premie. Gaat het nu om wer-
ken die een museum nooit zal willen verkopen, waarom 
zal het dan toch die waardevermindering gedekt willen 
hebben? Laat je het eruit, dan kan dat zo een flink deel 
van de premie schelen. En wie goed doet, goed ontmoet. 

Is de wederpartij in bruikleenverkeer daartoe ook bereid, 
dan kun je met z’n allen de verzekeringskosten mitigeren. 
Over dergelijke tussenvormen tussen niet verzekeren en 
volledig verzekeren voeren we een dialoog met de muse-
umwereld. We hebben er geen oordeel over, maar stel-
len vast dat die mogelijkheden er zijn. Bij een particuliere 
collectie is het meestal een iets ander verhaal. Daar doet 
het zich voor dat mensen hun werken soms weer verko-
pen  en dan realiseert die waardevermindering zich wel. 
Maar bij cultureel erfgoed in een museum, dat nooit zal 
worden verkocht, is die waardevermindering fictief, ter-
wijl die in voorkomende gevallen wel wordt uitgekeerd.”

Uit deze overwegingen mag overigens niet worden af-
geleid dat de waarde van een kunstwerk een absoluut 
gegeven is. Hierover zegt Marcel Schreuder tot slot: “Die 
waarde is natuurlijk altijd arbitrair. Je zou kunnen zeggen: 
per definitie. Heb je vanmorgen een kunstwerk gekocht, 
dan weet je wat het waard is. Breng je het vanmiddag 
naar de veiling waar iemand bereid is er veel meer voor 
te betalen, omdat hij het altijd al had willen hebben, wat 
is dan de waarde? De ochtend- of de middagprijs? Daar is 
nog wel een goed gesprek over te voeren.” <

TEFAF in Maastricht en in New York
TEFAF Maastricht vindt plaats van 10 tot en met 19 maart 2017 in het MECC (Maastricht 
Exhibition & Congress Center). Het is de dertigste keer dat deze kunstbeurs wordt 
gehouden. De editie van maart 2016 verwelkomde 75.000 bezoekers uit zestig verschil-
lende landen die het aanbod konden zien en kopen van 275 galeries. TEFAF meldt voor 
2017 270 exposanten, waaronder 18 voor TEFAF nieuwe exposanten.  Met de geselec-
teerde exposanten presenteert de beurs meer dan zevenduizend jaar aan kunstge-
schiedenis onder één dak.

TEFAF heeft zich internationaal uitgebreid, met twee beurzen in New York, een voor-
jaars- en een najaarsbeurs in mei (4 tot en met 8 mei 2017) respectievelijk oktober (27 
tot en met 31 oktober 2017).

Vrouw Wereld van Jacob Waben
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Voortaan meer 
reparaties thuis 
bij verzekerde

Jeroen Gerritsen: 

“We spelen 
in op de 
gemak 
zoekende 
consument”
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Jeroen Gerritsen (49) is de derde generatie in het familiebedrijf Nomot, gespecialiseerd herstelbedrijf van inboedel- en opstal-
schades. Van jongs af aan is hij betrokken bij het bedrijf. Vader Hans woonde met zijn gezin naast de toen in Utrecht gevestigde 
‘herstelfabriek’ van oprichter Frans Gerritsen. Na de bedrijfskundige opleiding die Jeroen Gerritsen volgde, was het dan ook 
niet meer dan logisch dat ook hij zijn ziel en zaligheid zou leggen in het bedrijf. Hij heeft onlangs belangrijke stappen gezet om 
Nomot toekomstbestendig te houden. Een nieuwe  marktbenadering werd geïntroduceerd: herstel van schades tot 3 cm tegen 
een vaste prijs. Een nieuwe vestiging werd geopend om nog beter voet aan de grond te krijgen bij onze zuiderburen. 

Dankzij de herstelwerkzaamheden waren relaties ont-
staan met verzekeraars, die ook behoeften hadden aan 
expertise van deze (mogelijk te herstellen) inboedel- en 
opstalschades. Uit het inmiddels in Nieuwegein in een 
markant pand gevestigde Nomot ontstond een exper-
tisebedrijf, Nomex, dat qua omvang het herstelbedrijf 
overvleugelde. Eind jaren negentig was de groei uit de 
markt voor de brandbulkschades. Met Nomex werd in 
1997 aansluiting gezocht bij CED, dat uitbreiding in dit 
bulksegment kon gebruiken. In het  pand in Nieuwegein 
ging het bedrijf zich weer geheel toeleggen op herstel. 
Onder leiding van derde generatie Jeroen Gerritsen (49) 
is Nomot inmiddels uitgegroeid tot een herstelspecialist 
met ruim 50  medewerkers. In de bijna driekwart eeuw 
van het bestaan en met nu de derde generatie aan het 
roer heeft het bedrijf zich steeds aan weten te passen 
aan de ontwikkelingen in de markt. Ook nu staan die ont-
wikkelingen geenszins stil. Vooruitzien is regeren, weet 
de  directeur van Nomot. Met het oog hierop werd vorig 
jaar aan het in de schadebranche niet onbekende mar-
ketingadviesbureau VODW een opdracht verstrekt om de 
behoeften in kaart te brengen van verzekeraars op het ge-
bied van de diensten die Nomot aanbiedt. De behoeften 
van de verzekeraars zijn uiteraard ook een afgeleide van 
de preferenties van de verzekerden die een schade heb-
ben. 

kostbaar?
“Reparaties kosten geld uiteraard, je zou kunnen zeggen 
dat ze kostbaar zijn, maar de kosten die wij in rekening 
brengen zijn goed uit te leggen. Een te repareren bank 
bijvoorbeeld moeten we ophalen. Dan is er het traject 
hier, waarvoor we gespecialiseerde medewerkers en ap-
paratuur inzetten, waarvoor materialen gebruikt worden, 
waarvoor opslagruimte nodig is. Vervolgens pakken we 
het herstelde object vakkundig in en is er transport te-
rug. In de tussentijd heeft de klant ook nog de beschik-
king van ons gekregen over een vervangende bank, die 
we weer grondig schoonmaken na gebruik en opnieuw 

gebruiksklaar zetten.  Zoals dus gezegd, de door ons in 
rekening te brengen kosten zijn goed te verklaren. Scha-
debehandelaars van verzekeraars krijgen door de bij eer-
dere reparaties door ons afgegeven nota’s beschikking 
over ‘benchmarks’ van wat een reparatie ongeveer kost. 
Het komt voor dat die ‘gemiddelden’ voor een bepaalde 
reparatie door schadebehandelaars gebruikt  worden als 
richtlijn om bepaalde schaden met de klant niet te doen 
herstellen maar financieel af te handelen. In de meeste 
gevallen zullen de klanten dat geld niet gebruiken om het 
beschadigde object te herstellen; ze laten het gewoon 
zo en gebruiken het geld voor andere doeleinden. Daar-
bij speelt ook mee dat consumenten, zeker de jongeren 
die maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die 
‘online’ biedt, steeds meer kiezen voor gemak. Zeker de 
jongere ‘twee verdieners gezinnen’ vinden het erg verve-
lend om ergens voor aan huis gekluisterd te moeten zijn. 
Daarom zetten wij alles in om meteen bij het eerste be-
zoek de schade thuis te herstellen.”

Herstel tegen vaste lage prijs
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek door 
VODW heeft Nomot een nieuwe  marktbenadering ont-
wikkeld. Voortaan wordt reparatie van alle kleine scha-
des, die op een verantwoorde wijze op locatie bij de 
klant kunnen worden hersteld, tegen een vaste lage prijs 
aangeboden: 180 euro exclusief btw. Klein wil zeggen be-
schadigingen tot maximaal drie centimeter. Dat kan gaan 
om banken en andere meubels. Bij deze objecten hoeft 
dus geen transport naar Nieuwegein, en na herstel, terug 
naar de klant te worden geregeld. Voordeel dat daarbij 
komt voor de klant is dat deze bij reparatie op zijn locatie 
slechts één keer thuis hoeft te zijn. “Het aantal opdrach-
ten zal dus niet alleen door de lage vaste herstelprijs die 
verzekeraars hoeven te betalen omhoog gaan, maar ook 
doordat klanten meer dan voorheen in dergelijke geval-
len worden bediend in hun behoefte aan gemak”, zo  re-
deneert Jeroen Gerritsen. Die vaste lage prijs geldt ove-
rigens ook voor beschadigingen tot drie centimeter aan 

Nederlanders 

willen eerst 

contract, Belgen 

eerst contact
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die objecten die uit de aard der zaak altijd al op locatie 
werden uitgevoerd, zoals reparaties aan houten vloeren, 
parket en laminaat, aan aanrechtbladen, sanitair en  ko-
zijnen. 

Omslag interne organisatie
“Deze nieuwe aanpak vraagt wel wat van onze interne 
organisatie. De medewerkers zullen een omslag moe-
ten maken in denken en doen. De specialisten die we nu 
op de weg hebben voor specifieke objecten, zullen de 
komende tijd opleidingstrajecten in gaan, om de kleine 
schades aan andere objecten ook te kunnen uitvoeren 
volgens onze hoge kwaliteitsstandaarden. De gevraagde 
omslag is door de medewerkers enthousiast ontvangen”, 
aldus Jeroen Gerritsen, die in de nieuwe aanpak ook 
optimaal gebruik wil gaan maken van de steeds betere 
voorinformatie door middel van foto’s die je van verzeke-
raars en hun verzekerden krijgt aangeleverd bij schade. 
Ook vorig jaar was het effect daarvan al merkbaar. Het 
aantal verstrekte opdrachten lag in 2016 iets lager dan 
in 2015, maar dankzij het in toenemende mate toepas-
sen van digitale hulpmiddelen lag het percentage van 
de schadegevallen die daadwerkelijk hersteld konden 
worden hoger. Zodoende kon de omzet in 2016 ten op-
zichte van het voorgaande jaar ongeveer gelijk blijven, 
ondanks de geconstateerde trend van de gemak zoe-
kende consumenten. In 2016 werden meer dan twaalf-
duizend   schades behandeld.  Al het herstel gebeurt op 
duurzame wijze, conform de normen van het keurmerk 
Duurzaam Herstel. Het keurmerk heeft afgelopen jaar 
een positieve herbeoordeling uitgevoerd. “Herstellen is 
beter dan vervangen. Gebruiken van watergedragen pro-
ducten. Werken volgens procedures. Gebruikmaken van 
goede bescherming voor de medewerkers. Dat zijn alle-
maal aspecten waarmee je inspeelt op de behoefte van 
de consument aan ‘duurzaam’ en waarbij uiteraard ook 
de gezondheid van de medewerkers gediend is”, zo bena-
drukt de Nomot-directeur het belang van het keurmerk 
Duurzaam Herstel. 

Als een plastisch chirurg
Als intermezzo in het gesprek lopen wij met Jeroen Ger-
ritsen door de verschillende hallen waarin medewerkers 
met toewijding bezig zijn met hun te herstellen schade 
van dat moment. We zien stellingen vol met banken die 
zich in het herstelproces bevinden. Andere stellingen met 
lederen huiden die op voorraad zijn. Een man is als een 
ware plastisch chirurg bezig een stuk leder uit een aan 
het zicht onttrokken stuk van een bank te verwijderen, 
om het te gebruiken op de in het zicht zijnde beschadi-
ging. “We overleggen overigens vooraf met klanten of 
zij prefereren dat we een stuk leder uit het meubel ge-
bruiken dan wel een stuk uit een nieuwe  huid”, zegt Ger-
ritsen. In andere ruimtes spannen enkele dames zich in, 
door heel precies te weven of te stoppen, beschadigin-
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gen in textiel te herstellen. In weer een andere ruimte zijn 
twee mannen samen bezig met ‘proefjes’ om erachter 
te komen op welke wijze de deur van een kast zo goed 
mogelijk hersteld kan worden. In een ruimte liggen grote 
vloerkleden gereed om gereinigd te worden in een spe-
ciale reinigingsstraat en vervolgens gedroogd te worden 
in een erg groot centrifuge-apparaat. Ondanks dat hier 
ambachtelijk gewerkt wordt, heerst er een zowat serene 
stilte. Jeroen Gerritsen toont zich trots op het aan de dag 
gelegde vakmanschap en dat is begrijpelijk. We zetten 
het gesprek voort op zijn werkkamer. 

Zowel zachte als harde kant
Met de nieuwe ‘vaste prijs voor kleine schades, thuis 
bij de klant te herstellen’ hoopt Gerritsen optimaal op 
de trend in te spelen en dat zowel aan de ‘zachte kant’  
(banken, kleden, etc.) als aan de ‘harde kant’ (kozijnen, 
aanrechtbladen, houten vloeren, etc.). Hij maakt van de 
gelegenheid gebruik nog even te benadrukken dat zijn 
bedrijf van alle markten thuis is. “Omdat Nomot ooit aan 
de ‘zachte’ kant is ontstaan, hebben wij de naam dè spe-
cialist daarin te zijn. Dat zijn we ook, maar we zijn ook al 
vele decennia actief aan de harde kant, en daarin dus net 
zo’n specialist. Dat wij uitsluitend de zachte kant zouden 
doen, is een misvatting die ik soms nog tegenkom bij op-
drachtgevers, als ik vraag waarom deze ons uitsluitend of 
vooral inzetten voor banken, tapijten en andere objecten 
met textiel of leder.”  Ooit werd Nomex aan CED verkocht. 
Sinds enige jaren heeft Nomot binnen eigen gelederen 
opnieuw een eigen expertiselabel, Homex. “Sommige 
opdrachtgevers vragen ons immers expliciet om exper-
tise uit te voeren”. 

Belgische markt
Bij onze zuiderburen is Nomot nu  een aantal jaren actief, 
met name op het gebied van reparaties van kunststof en 
aluminium kozijnen. Om volgende stappen te maken in 
de groei in België heeft het bedrijf sinds  1 januari 2017 
een vestiging in België, in de stad Mechelen, strategisch 
gelegen tussen de steden Antwerpen en Brussel. De Bel-
gische Sandra Vanlee is aangetrokken om deze vestiging 
te ‘bemannen’. Er zijn zowel Belgische als Nederlandse 
herstellers werkzaam voor de Belgische markt. “Om in 
België zaken te doen, is het zeer bevorderlijk om er geves-
tigd te zijn,  hebben wij in de afgelopen jaren gemerkt. De 
manier waarop men zaken pleegt te doen, is ook anders 
dan bij ons”, merkt Jeroen Gerritsen op. “Een verschil is 
bijvoorbeeld dat het bij Nederlanders vooral om het ‘con-
tract’ gaat. Eerst de handtekening eronder en dan gaan 
eten. Bij de Belgen gaat het primair om het ‘contact’.  Of-
wel, eerst uit eten - uitgebreid uit eten - elkaar goed leren 
kennen en dan kom je mogelijk van contact tot contract. 
In België staat het herstel in natura nog in de kinder-
schoenen. Wij zien volop mogelijkheden in de toekomst 
groei te realiseren.” <

De naam Nomot lijkt een afkorting, maar is dat niet. Het is de samenvoeging van het 
Engelse woord ‘no’ en het Nederlandse woord ‘mot’. De klerenmot, een binnenshuis 
levende nachtvlinder, waarvan de rups zich tegoed doet aan wol. Oorspronkelijk 
afkomstig uit warmere streken, vestigde de mot zich hier in de achttiende eeuw, 
om zich heimelijk tegoed te doen aan de inhoud van menig kledingkast. Toen in de 
Tweede Wereldoorlog dure tapijten voor de bezetter werden verstopt, waren die ook 
een prooi van de motten. Na de bevrijding weer uit hun schuilplaatsen tevoorschijn 
gehaald, bleken deze door de motten veroorzaakte gaten te vertonen. Frans Gerritsen, 
specialist in textielherstel, zag dit letterlijke gat in de markt en richtte in 1945, kort na 
de bevrijding, zijn bedrijf Nomot op. De tweede generatie in het bedrijf, Hans Gerritsen, 
verbreedde de dienstverlening. Als je immers een mottengat kunt repareren, kun je dat 
ook met een brandgat. Het specialisme dat je in geweven stoffen en leer opdoet, kun je 
vervolgens ook toepassen op harde materialen, zoals houten vloeren en meubels. En 
dankzij steeds verder gaande technische expertise op keukenbladen, sanitair en ko-
zijnen. De soorten schade  werden ook uitgebreid, denk ook aan schade door scherpe 
voorwerpen of door vlekkende vloeistoffen.
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Verkoop en Inkoop binnen de Schadebranche
Ook in de schadebranche hebben de afgelopen twee de-
cennia verschillende ingrijpende ontwikkelingen plaats-
gevonden met betrekking tot het begrip verkoop. Ten 
aanzien van de verkoop van verzekeringen aan de eind-
klanten heeft de wetgever zich ermee ingelaten; provisies 
werden voor een belangrijk deel afgeschaft. Buitendien-
sten bij intermediairs werden uitgedund. Maar ook in de 
B2B/ zakelijke markt werden buitendiensten bij verze-
keringsmaatschappijen (de inspecteurs of accountma-
nagers die het contact met intermediairs onderhouden) 
gemillimeterd. 

Bij de verkoop van diensten als expertise en services als 
reconditionering kreeg de aanbieder ineens te maken 
met ´poortwachters´ die zichzelf Procurement of Inkoop 
noemden. Daardoor kon er niet of nauwelijks nog zaken 
worden gedaan daar waar de pijn was, namelijk bij de af-
delingen zelf. Korte termijn kostenbesparing was één van 
de opdrachten die ‘inkoop’ snel is gaan vervullen door 
met minder partijen te gaan samenwerken en in te kopen 
op prijs. Dit vond met name plaats bij meer gestandaar-
diseerde diensten. Je moet je alleen afvragen, wanneer 
tegenwoordig iets niet meer als standaard wordt gezien...

Tegenwoordig kijkt ‘inkoop’ verder dan alleen naar vo-
lume en prijs. Daarmee spelen ze ook een steeds belang-
rijkere rol in het specialistische segment. Daar vindt dan 
ook al enige tijd een verschuiving plaats van het puur za-
kendoen ‘omwille van de relatie’ naar het willen samen-
werken met leveranciers van diensten omwille van de in-
houd van de dienst, die onder meer door kennis, ervaring 
en communicatieve vaardigheden bepaald zal worden. 

Binnen traditioneel salesmanagement wordt er onderscheid gemaakt tussen zogenaamde  hunters ofwel jagers en farmers, 
wat je kunt vertalen als boeren of opfokkers. Een hunter is een verkoopprofessional die nieuwe klanten moet binnenhalen. Een 
farmer is een verkoopprofessional die het maximale uit bestaande klanten moet halen. Persoonlijk heb ik ze nooit goed begre-
pen. Hoe verklaar je aan je prospects dat je ze aan het jagen bent en aan je klanten dat je ze aan het opfokken bent…?

door Marco Hoekstra, managing consultant bij Pearl Laren Consulting
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Bovenstaande past in de algemene verschuivingen die ik 
zie en hieronder zal toelichten: de verschuiving van ‘hun-
ten’ en ‘farmen’ door verkoopprofessionals, naar inhou-
delijke experts die vanuit een geheel andere invalshoek 
en op geheel andere wijze (ook) de verkooptaken op zich 
nemen.

Toegevoegde Waarde
In een meer transparante en eerlijke zakelijke omgeving 
gaat het natuurlijk om het toevoegen van waarde. Toe-
voegen van waarde voor je klant of in de gehele keten. 
Wanneer je echt waarde toevoegt, mag je dan nog wel 
denken in termen van hunten of  farmen? Of gaat het er 
dan juist om dat je de discussie moet voeren met pros-
pects en klanten over hoe je hen kan helpen hun busi-
ness te verbeteren en hun doelen te realiseren?

Het verkoopvak is enorm veranderd de afgelopen decen-
nia en zal blijven veranderen in de (nabije) toekomst. In 
2015 verkondigde Andy Hoarde van het toonaangevende 
Amerikaanse onderzoeks- en consultancy-bedrijf For-
rester over het business-to-business (B2B) segment, dat 
er “één miljoen verkoopbanen verdwenen zullen zijn in 
2020 en vervangen zullen zijn door websites”. 

Niet verbazingwekkend, want wanneer je echt waarde 
toevoegt voor je klanten, wat is dan de rol van ‘Sales’? 
En zou je het nog wel ‘Sales’ willen noemen? De afge-
lopen jaren zijn de topvaardigheden waar werkgevers 
naar zoeken in een moderne verkoopprofessional enorm 
veranderd. Zo geeft het bureau Salesforce aan dat daar 
waar traditioneel vaardigheden zoals “ontwikkelen van 
verkoopleads, tijd en moeite investeren om succes te 
garanderen, kwalificatie prospects” werden gevraagd in 
verkoop rollen, nu de volgende vaardigheden van belang 
zijn: 

n “Taak prioritering door logisch analyseren”
n “Omarmen van strategische visie/ implementeren
  van bedrijfsrichting” 
n “Vaardigheid om de business te leren”
n “Gecontroleerde werkaanpak”

Specialisten zijn de sleutel tot commerciële 
groei!
Waar ik persoonlijk in geloof, is een wereld waar specia-
listen (Subject Matter Experts - SME) zich verder ontwik-
kelen qua communicatie en klantvaardigheden en de 
nieuwe verkoopprofessionals worden. In vergelijking tot 
de traditionele verkoopprofessionals die zich verder ont-
wikkelen in diepgaande product-, klant- en marktkennis. 
2017 zou wel eens de tipping point voor deze verandering 
kunnen zijn en het lijkt erop dat ik niet de enige ben die 
deze trend ziet. Ook Forbes zet deze trend op nummer 1 
in haar “Top 10 Business Trends That Will Drive Success 
In 2017”

“Traditioneel gezien kon je salesmensen met weinig 
of geen ervaring al inzetten en afhankelijk van je totale 
doelstelling opschalen. Vaak met een hoog risico van 
afbreuk maar dan werd de desbetreffende medewerker 
gewoon vervangen. Deze traditionele aanpak werkt niet 
meer en Specialisten/ Subject Matter Experts (SME’s) zijn 
de nieuwe sleutel tot groei! SME’s zijn minder snel aan 
te nemen en op te schalen, maar de meeste organisaties 
hebben echter al wel SME’s voor hen werken. Dan alleen 
meestal niet in rollen waarbij er een omzetgroei van hen 
wordt verwacht. De beste organisaties bieden integriteit 
gebaseerde verkooptrainingen aan om een (verkoop)cul-
tuur in hun organisatie te creëren die ook past bij SME’s.”

Bent u klaar om waarde toe te voegen en voor uw pros-
pects en klanten dé business partner te worden waar ze 
naar op zoek zijn? Denkt u dat inhoudelijke specialisten 
binnen uw organisatie een grotere rol moeten spelen 
in klantgerichte rollen maar hun commerciële vaardig-
heden daartoe tekort schieten? Wilt u een visie met mij 
delen over de veranderende rol van ‘sales’ in service- en 
kennisgedreven organisaties? Dat kan. Dit artikel staat 
ook op de website van Schade Magazine. Onder het ar-
tikel kunt u opmerkingen maken en vragen stellen, die ik 
graag zal beantwoorden. 

Tevens vindt u online de links naar de in dit artikel aan-
gehaalde onderzoeksbureaus Forrester, Salesforce en 
Forbes. <
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Stellen en bewijzen in de
letselschadeadvocatuur

De advocaten die in de letselschadebranche werkzaam zijn, hebben zich 
verenigd in LSA: letselschadeadvocaten. Steevast organiseert de vereniging 
op de laatste vrijdag van januari het LSA Symposion, dit jaar voor de 28e 
keer. De dag ervoor hebben de leden dan hun jaarvergadering, een diner en 
een feest, vaak tot in de kleine uurtjes. Dit jaar was Huis ter Duin in Noord-
wijk de plaats van handeling. Op vrijdag 27 januari 2017 waren er maar liefst 
zo’n 450 geïnteresseerden aanwezig, behalve advocaten ook medewerkers 
van verzekeraars en overige betrokkenen, voor een programma met zeven 
sprekers over het thema ‘Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld’.

“Een lastig thema”, aldus LSA-voorzitter mr. Geertruid van 
Wassenaer, advocaat bij Van Wassenaer Wytema Letsel-
schadeadvocaten & Mediation. “Het einddoel is de recht-
vaardige schadevergoeding”, zei ze. “En daar heb je iets 
speciaals voor nodig, namelijk vertrouwen in de ander. 
Soms is dat moeilijk, want die ander is de wederpartij. En 
ja, er zijn slachtoffers die de boel belazeren. En ja, er zijn 
kille verzekeraars die alleen nog maar ‘benaschotten’. 
Maar dat zijn er slechts enkelen. Moeten wij nu met z’n 
allen de blik op dat mooie einddoel laten vertroebelen 
door die enkelen? Natuurlijk niet. We willen immers al-
lemaal tevreden slachtoffers hebben en een dossier dat 
zo snel mogelijk naar het archief kan. Laten we elkaar blij-
ven inspireren om de weg te bereiden voor slachtoffers, 
zodat we hun leed kunnen verzachten.” Het LSA Symposi-
on werd dit jaar geleid door journalist en presentator Jort 

Kelder. Hij slaagde erin na elke presentatie een levendige 
discussie op gang te brengen, daarbij geholpen door de 
mogelijkheid om de deelnemers via hun smartphone op 
stellingen te laten stemmen.

Een gezicht geven
De eerste spreker die Kelder het woord gaf, was mr. 
Jasper Keizer, advocaat bij SAP Letselschade Advocaten. 
Keizer besprak onder meer een opmerkelijk experiment 
van een radioloog. Deze liet vijftien collega-radiologen 
287 CT-scans beoordelen van patiënten van wie behalve 
de naam, de geboortedatum en het gewicht ook een pas-
foto aan de scan was toegevoegd. Op dertig scans wer-
den afwijkingen geconstateerd. Vervolgens werden deze 
dertig scans drie maanden later nog eens aan dezelfde 
groep radiologen voorgelegd, maar nu zonder pasfoto. 
De radiologen wisten niet dat ze deze scans al eens had-
den beoordeeld. “Wat bleek nu?” vertelde Keizer. “Maar 
liefst tachtig procent van de afwijkingen die op de scans 
met pasfoto werden gezien, werd nu gemist. De betrok-
ken radiologen gaven achteraf ook duidelijk aan dat het 
gebruik van de pasfoto’s empathie voor de patiënt opriep 
en de urgentie vergrootte om de beoordeling zo zorgvul-
dig mogelijk te laten zijn. Als we dit nu weten, is het dan 
niet een overdenking waard om dit ook in de letselscha-
de in te voeren? Nu nog is het zo dat degene die over een 
claim beslist, in veruit de meeste gevallen het slachtoffer 
nooit ziet. Het is naar mijn mening op zijn minst een over-
denking waard om eens te onderzoeken of we het proces 

Geertruid van Wassenaer

Foto’s: Jeannine Govaers
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niet kunnen verbeteren door het slachtoffer ook voor de 
binnendienstmedewerker letterlijk een gezicht te geven.”

Gigantische slangenkuil
Prof. dr. mr. Ivo Giesen, hoogleraar Privaatrecht aan de 
Universiteit Utrecht, besprak de voetangels en klem-
men van het bewijsrecht in personenschadezaken. Hij 
sprak onder meer over de anticipatie, door de letsel-
schadeadvocaat, op de stelplicht en de gemotiveerde 
betwistingsplicht. Hij kwalificeerde dit thema “als één 
grote voetangel én klem en als één gigantische slangen-
kuil.” Hij beweerde “dat veel civiele zaken stranden op de 
stelplicht. De civiele rechter benut het instrument van de 
stelplicht vaak, en wellicht te vaak, om een zaak ‘makke-
lijk’ af te kunnen doen. Immers, als er in de ogen van de 
rechter te weinig is gesteld, is er geen plaats voor nadere 
bewijslevering en kan en moet de vordering worden af-
gewezen.” Dit deel van zijn betoog rondde hij dan ook af 
met de conclusie: “Vertel uw verhaal, en stel, stel, stel tot 
u een ons weegt!” 

Weinig doordachte stellingen
Ook mr. Odilia van Dam,  rechter bij de Rechtbank Oost-
Brabant, hamerde op het belang van goed stellen en het 
daarop anticiperen. Zij zei: “Bedenk vooruit hoe de pro-
cedure verder zou kunnen verlopen. Ik zie nogal eens dat 
het accent heel erg op aansprakelijkheid wordt gelegd 
en dat dan weinig doordachte stellingen over causaliteit 
of de schade worden ingenomen. Verschuift het accent 
dan na enige tijd, dan kan blijken dat u stellingen hebt 
ingenomen die u niet meer waar kunt maken en die uw 
geloofwaardigheid gaan aantasten. Ook zie ik vaak pro-
blemen met het stellen van de feiten. Het komt er immers 
op aan een verhaal zo neer te zetten dat er eigenlijk geen 
speld meer tussen is te krijgen. Ook door gewoon sim-

Jasper Keizer

Ivo Giesen

Odilia van Dampel te vertellen wat er is gebeurd, kan zo’n verhaal veel 
meer kleur krijgen dan wat je vaak in een processtuk ziet. 
U zit natuurlijk altijd in een dilemma, want als u veel gaat 
stellen, krijgt u dat misschien ook weer terug en komt u 
daardoor in de problemen. Bedenk daarom altijd wat u 
nog meer hebt om een verhaal sterker te maken en te 
onderbouwen.”

Hard tegen hard
Mr. Aernout Santen, kennismanager personenschade bij 
Centramed, besprak de letselschadebehandeling in en 
buiten rechte als een van zijn thema’s. Hij voerde aan dat 
een behandeling in rechte ten koste kan gaan van de be-
handeling buiten rechte. Dit blijkt bijvoorbeeld wel eens 
nadat een rechter zich over een deelgeschil heeft uitge-
sproken. Santen: “Vorig jaar is een proefschrift over dat 
deelgeschil verschenen en daarin zijn een paar effecten 
daarvan beschreven. Het blijkt bijvoorbeeld dat partijen 
buiten rechte de neiging hebben om coöperatiever en 
constructiever te zijn en om beter met elkaar samen te 
werken. Dat is heel positief. Ga je vervolgens in rechte ver-
der, dan wordt het juist competitief. Dan gaan we weer 
ouderwets hard tegen hard elkaars stellingen betwisten 
en elkaar tot de grond toe afbranden. En moet je dan na 
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de behandeling van het deelgeschil weer buiten rechte 
verder, dan kan het zomaar zijn dat je zo stevig in de 
vechtstand staat, dat het buitenrechtelijke overleg lang 
niet meer zo positief is als eerder het geval was. Dat is een 
risico van het deelgeschil en we moeten kijken hoe we 
dat kunnen voorkomen.”

Onderhandelingsstijlen
Ook mr. Bart Neervoort,  voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche en 
LetMe-mediators voor letselschade, besprak de moge-
lijkheden buiten rechte. Hij behandelde een model van 
verschillende onderhandelingsstijlen en zei hierover: 
“Wetenschappers die zich jarenlang met dit model heb-
ben beziggehouden, hebben op basis van onderzoek 
vastgesteld dat wij, mensen in de westerse wereld, het 
prettig vinden om naar oplossingen te zoeken waarbij 
zo veel mogelijk aan ieders belang wordt tegemoetge-
komen, zonder dat je veel van het eigen belang inlevert.” 
Volgens hem is mediation hiertoe een probate methode. 
”Mediation is volwassen geworden”, zei hij. “Het aan-
tal mediators, ook die daadwerkelijk in de letselschade 
werkzaam zijn, is behoorlijk toegenomen. Er is dus een 
betere keuze, waarbij je je kunt afvragen wat voor medi-
ator je nodig hebt. Ligt er eenmaal een maximaal bereik-
baar onderhandelingsresultaat, na de mediation, dan 
kan dat tegen het alternatief worden afgezet. Meestal is 
dat procederen, maar wat zal dat uiteindelijk opleveren 
en kosten en wat heeft het dan voor gevolgen voor alle 
betrokkenen?”

kwaad maken
Zoals gebruikelijk werd het LSA Symposion met een niet-
vakinhoudelijke bijdrage afgesloten. Dit jaar werd deze 
verzorgd door Lars Duursma, oud-wereldkampioen de-
batteren en oprichter van het sprekersbureau Debatrix. 
De hoofdvraag van zijn presentatie was wat elke letsel-
schadeadvocaat van Obama en Trump kan leren, waar-
bij hij diverse aansprekende filmfragmenten liet zien. Hij 

Aernout Santen Lars Duursma

Bart Neervoort

behandelde onder meer hoe Trump erin slaagt mensen 
boos te krijgen (en zo te motiveren om op hem te stem-
men). De eerste stap is dan mensen te laten ervaren dat 
ze iets zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld Amerika ‘zoals het 
was’. De tweede stap is vervolgens de stelling dat ze het 
niet zijn kwijtgeraakt, maar dat het van hen is afgepakt, 
wat nog een graadje erger is. En de derde stap is tot slot 
dat wordt benoemd door wie het is afgepakt, bijvoor-
beeld door bankiers, immigranten, minderheden enzo-
voort. Daarbij is ook zijn taalgebruik van belang. Trump 
zorgt er altijd voor dat zijn zinnen met een krachtig woord 
eindigen. Dus niet ‘Mijn cliënt heeft als gevolg van het on-
geluk vreselijk veel leed gehad’, maar ‘Het leed dat mijn 
cliënt als gevolg van het ongeluk heeft gehad, is vreselijk!’, 
vaak nog aangevuld met ‘Echt vreselijk!’. 

Boegbeeld
Op het 28e LSA Symposion werd tot slot nog bekendge-
maakt dat de vereniging LSA een nieuw boegbeeld heeft, 
de paralympische atlete Iris Pruysen. Na een gasexplosie 
op een boot, waarbij Pruysen betrokken was, kon haar 
rechterbeen niet worden gered. Haar inzet om zich voor 
de Paralympische Zomerspelen in Londen te kwalifice-
ren, op de 100 meter sprint en het verspringen, “wordt 
de metafoor waar LSA zich aan wil conformeren”, aldus 
Geertruid van Wassenaer, voorzitter van LSA. <
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Marco Scheffers (46) overleden 

In de nacht van 1 januari is Marco Scheffers op 
46 jarige leeftijd overleden. Hij werkte sinds 
januari 2012 als technisch expert bij Crawford 
& Company. Ook zette hij zich sinds april 2013 
in voor de Stichting Salvage. Voorheen heeft 
hij o.m. gewerkt voor TÜV Nederland en voor 
EMN Expertise. 

Marco Laurentius Scheffers laat een echtgenote, Claire, en een zoon, 
Lucas, achter.

Crawford & Company schrijft in haar In Memoriam:
“Een ongeneeslijke ziekte, een moeilijke en ongeplaveide weg. 
De strijd was nooit gelijk, en toch bleef je vechten. Voor Claire. 
Voor Lucas. Voor het leven. We vochten met je mee. Maar ook onze 
steun mocht niet baten. We gaan je missen.

Diep bedroefd geven we u te kennen dat onze collega, Marco Schef-
fers, in de nacht van 1 januari 2017 is overleden. Zijn vroegtijdig heen-
gaan laat een grote leegte achter bij zijn collega’s. Wij zullen Marco 
herinneren als een warme betrokken persoonlijkheid, een fanatieke 
levensgenieter en een trotse vader. Marco was werkzaam als tech-
nisch expert op de afdeling Property. Zijn bevlogenheid en interesse, 
maakten hem tot de persoon die hij was en een fijne collega.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en zoon. Wij wensen hen 
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.”

Lloyd’s volmacht Pure gaat online

Onder het label PURE2insure biedt Volmachtbedrijf PURE B.V. uit 
Amsterdam via de website www.pure2insure.nl zakelijke schade-
verzekeringen via het principe van execution only. De producten 
van PURE2insure worden in volmacht gesloten. Risicodragers zijn 
Lloyd’s Syndicaten en China Taiping Insurance (UK) Co. Ltd. PURE 
is ‘Approved Coverholder’ van Lloyd’s in Londen (zie verder onze 
website, 1-2).

EMN masterclass 
wetgeving asbest

Met ingang van 2024 zijn asbest daken in ons land verboden. EMN 
houdt een masterclass over de nieuwe wetgeving ten aanzien van 
asbest daken. Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 april 2017 op 
de Erasmus Universiteit Rotterdam (zie verder onze website, 31-1)

Nieuws over ASN netwerk
ASN Groep B.V. (franchisegever) en Autoschadehuis B.V. (franchise-
nemer) hebben aangekondigd per 1 april 2017 in goed overleg de 
franchiseovereenkomst niet te verlengen. Het netwerk van ASN is 
uitgebreid met Luchjenbroers (Emmen), welk familiebedrijf al ruim 
veertig jaar werkzaam is in autoschade. ASN Beukers in Vlaardin-
gen is ‘Schadehersteller van het jaar 2016’ geworden in de door 
Meeùs/IAK Schadeservice gehouden uitverkiezing (zie verder onze 
website, 19-1, 30-1 en 16-12). 

Overname van
Boelaars & Lambert 

Verzekeringsmakelaar Boelaars & Lambert (Rotterdam) is onder-
deel geworden van Schouten Zekerheid (Capelle aan den IJssel). 
Door de overname zijn in totaal circa 150 medewerkers werkzaam 
bij Schouten Zekerheid. Deze zullen werkzaam blijven over de ver-
schillende locaties in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Eind-
hoven. Boelaars & Lambert blijft onder haar eigen naam opereren, 
aldus Schouten Zekerheid (zie verder onze website, 10-1). 

Bergings Centrale Drechtsteden
Autobedrijf De Heer en Dubbeldam Berging & Transport hebben 
hun krachten gebundeld tot Bergings Centrale Drechtsteden B.V. 
(BCD).  In de nieuwe situatie beschikt BCD (gevestigd in Dordrecht 
en Papendrecht) over een wagenpark dat bestaat uit twaalf auto’s 
(zie verder onze website, 27-1). 

Schreuder Verzekert
De assurantiemakelaar P. Schreuder & Co uit Rotterdam en het assurantie-
kantoor Biemond Moerman & Wichers uit Bergschenhoek zijn samen verder-
gegaan onder de naam Schreuder Verzekert. Beide bedrijven zijn verhuisd 
naar een nieuw kantoor: “The Mark” gelegen aan de Fascinatio Boulevard 
276 te Rotterdam (zie verder onze website, 4-1).

Achmea bouwt mee aan blockchain
Om het gebruik van een nieuwe, open en veilige digitale manier van boek-
houden voor de verzekeringssector te onderzoeken, is Achmea toegetreden 
tot het Blockchain Insurance Industry Initiative, genaamd B3i. Dit initiatief is 
gestart in oktober 2016. Inmiddels heeft B3i vijftien leden: Achmea, Aegon, 
Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, MunichRe, RGA, SCOR, 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, SwissRe, Tokio Marine Holdings, XL 
Catlin en Zurich Insurance Group.

Het B3i initiatief verkent de mogelijkheid om met blockchain op verschil-
lende plaatsen gelijktijdig transacties of aanspraken vast te leggen. De 
verwachting van de deelnemers is dat zo de efficiëntie en veiligheid van 
de uitwisseling van gegevens tussen herverzekeraars en verzekeringsmaat-
schappijen kan worden verhoogd. De deelnemende leden zullen eerst een 
proefproject uitvoeren, gericht op de afhandeling van onderlinge herverze-
keringscontracten (zie verder onze website, 8-2). 
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Nieuw kantoor BosBoon Expertise in Heerenveen

BosBoon Expertise heeft tijdelijk een kantoor gehad in Assen. Reden was 
dat Herman van der Bos (foto) een aantal dagen per week expertisewerk 
verrichtte voor de NAM te Assen. “De opdrachtenstroom voor BosBoon 
Expertise in de noordoostelijke regio van Nederland is dermate groot, 
dat wij hebben gekozen voor een definitieve vestiging in Noord-Neder-
land”, zegt directielid ing. Mathy Boon. “Onze keuze is op Heerenveen 
gevallen. Dit is voor het noordoostelijk werkgebied een centrale en 
prima bereikbare plaats. Vanuit kantoor Heerenveen kunnen we onze 
opdrachtgevers in dat gebied goed en efficiënt bedienen. We bieden 
vanuit dit nieuwe kantoor al onze diensten in al onze vakgebieden aan. 
We verwachten een flinke groei te kunnen realiseren in en vanuit deze 
nieuwe vestiging. Daarbij hebben we meteen rekening gehouden met 
toekomstige uitbreiding van het aantal experts dat vanuit kantoor Hee-
renveen werkt.”

BosBoon Expertise beschikt sinds begin van dit jaar over een vestiging in Heerenveen. Vanuit 
deze vestiging werken mede-oprichter ing. Herman van der Bos (CAR/AVB), Mariska Pennings 
(letsel), John Coblens (boringen) en ing. Arjan Renting (CAR/AVB). 

Herman van der Bos

Met de nieuwe vestiging heeft BosBoon 
Expertise nu vestigingen in Eindhoven, 
Amsterdam en Heerenveen. Het bedrijf 
heeft bovendien plannen zich nog ver-
der te versterken met een kantoor in de 
regio Rotterdam. 

De adresgegevens van het kantoor in 
Heerenveen:
BosBoon Expertise
Businesspark Friesland-West 41
8447 SL HEERENVEEN
Telefoonnummer 0513-201090

Carrousel-intake voor zzp’ers
De Bureaus in Houten biedt de Carrousel-intake voor letselschade-
slachtoffers voortaan ook aan in een specifieke variant voor zzp’ers. De 
frequentie was een keer in de vier weken, maar wordt nu een keer in 
de drie weken.  De reeds geboden Carrousel-intake kent een vaste prijs 
van 500 euro exclusief btw. Deze zzp Carrousel-intake wordt eveneens 
aangeboden voor een vaste prijs, te weten 750 euro, exclusief btw. Bij de 
Bureaus is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pa-
gina’s tellende RekenHulp 2017 wordt een overzicht geboden van veel-
gebruikte cijfers met betrekking tot personenschade, bijgewerkt tot en 
met 1 januari 2017 (zie verder onze website, 25-1 en 8-2). 

EIS, nieuw samenwerkingsverband 
contra-experts

Experts in Schade (EIS) is een nieuw samenwerkingsverband van vier 
zelfstandig werkende contra-experts: Jan van de Bunt (Amsterdam), 
Arwin Karssemeijer (Lelystad), Peter de Raad (Apeldoorn) en Richard 
Vloedgraven (Rijssen). De samenwerkingspartners hebben allen ge-
werkt bij Lengkeek, Laarman & De Hosson. De vier contra-experts blijven 
ieder vanuit hun eigen bedrijf werken. Voor hun gezamenlijke activitei-
ten wordt een vennootschap onder firma gestart. Het opzetten van een 
gezamenlijke website om opdrachten binnen te kunnen halen, is zo’n 
gemeenschappelijke activiteit. Het adres van de website is al vastgelegd: 
www.expertsinschade.nl (zie verder onze website, 15-2).

Guliker kondigt nieuwbouw aan
Reconditionerings- en schadeherstelbedrijf Guliker bv in Nijkerk gaat 
een nieuw bedrijfspand bouwen aan de vlakbij het huidige onderkomen 
gelegen Ohmstraat op hetzelfde bedrijventerrein in Nijkerk. De opleve-
ring staat voor het derde kwartaal gepland. Het nieuwe pand krijgt een 
oppervlakte van 1.500 m2, het drievoudige van het huidige onderkomen 
aan de Edisonstraat, en zal daarnaast drie etages aan kantoorruimte 
omvatten (zie verder onze website, 23-12).

Nieuw expertisebureau Bestevaer
Met ingang van het nieuwe jaar zijn Ralph van den Heuvel, Wypke de 
Vries en Alexander Driessen een expertisebureau gestart dat zich richt 
op de binnenvaart met de naam Bestevaer Expertise B.V. De drie oprich-
ters hebben een vergelijkbaar arbeidsverleden binnen EOC (zie verder 
onze website, 14-12).

SON en Noord Nederland 
verder als TVM

Vanaf 1 januari zijn de schepenverzekeraars SON en Noord Nederland, 
welke bedrijven beide onderdeel zijn van TVM, verdergegaan onder de 
naam ‘TVM verzekeringen’. De totale schepenportefeuille van TVM is nu 
ongeveer bijna veertienduizend objecten (zie verder onze website, 9-12). 
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Hypotheekfranchiseorganisatie Finzie 
uit Hoorn heeft een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten met serviceprovider 
RISK Verzekeringen uit Nieuwegein. De 
schadeverzekeringen voor de Finzie-
relaties worden ondergebracht bij RISK 

Verzekeringen. Finzie heeft inmiddels een testperiode met twee kan-
toren achter de rug (Utrecht en Hoorn) en is onlangs gestart met de 
werving van franchisenemers voor nieuw te starten kantoren. Een half 
dozijn franchisenemers heeft een intentieverklaring getekend. Op de 
foto links Paul van der Meijs, directeur Finzie, en rechts Peter Schokker, 
directeur RISK (zie verder onze website, 13-2).

Finzie brengt schade bij RISK NN neemt proef met 
tijdelijke autoverzekering

Nationale-Nederlanden is met een groep van ongeveer 150 
gebruikers een pilot gestart voor een tijdelijke autoverze-
kering. Deze verzekering wordt aangeboden via een app  
(’Gappie’). 

Het product richt zich op mensen die een auto lenen van een familie-
lid, vriend of kennis. De autolener sluit de verzekering af. Het product 
is gebaseerd op voorwaarden van NN-volmachtnemer Intrasurance. Met 
Gappie sluit de autolener een wa-casco autoverzekering via zijn mobiele 
telefoon. De lener dient een foto van het kenteken te maken (het dient 
om een auto met een Nederlands kenteken te gaan) en enkele schermen 
met vragen te beantwoorden. Voor het sluiten van de verzekering door 
de autolener, maakt het niet uit bij welke maatschappij de auto-uitlener 
de auto heeft verzekerd. De autolener zet de verzekering ‘aan’ zodra het 
lenen ingaat. Het eerste uur bedraagt de premie 5 euro, daarna elk uur 
extra 1 euro, met een maximum per 24 uur van 15 euro (genoemde be-
dragen zijn inclusief de assurantiebelasting). Zodra de auto is terugge-
bracht bij de eigenaar dient de autolener via de app de verzekering uit 
te zetten. Het casco eigen risico bedraagt 500 euro. De verzekering geldt 
niet in het buitenland. De maximale cataloguswaarde is 75.000 euro (zie 
verder onze website, 15-2). 

Classic Cars verzekering Hiscox 
Hiscox heeft de oldtimerverzekering ‘Classic Cars by Hiscox’ gelan-
ceerd. De verzekering biedt een oplos-
sing voor eigenaren van klassieke auto’s 
en oldtimerverzamelingen die in de stan-
daardmarkt lastig of enkel tegen hoge pre-
mies zijn te verzekeren, aldus Hiscox.
Er zijn in Nederland bij benadering zo’n 
300.000 klassieke auto’s (lees meer op 
onze website, 15-2).

De gevolgen van het destructief 
opsporen van lekkages

Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

Wanneer er sprake is van een lekkage, maar de oorzaak is niet zichtbaar, adviseren wij altijd een lekdetectie-onderzoek uit te laten 
voeren. Met behulp een lekdetectie door Polygon wordt de oorzaak van de lekkage zonder hak- en breekwerk opgespoord. In 95% 
van de gevallen wordt de lekkage tijdens het eerste onderzoek gevonden. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, dan wordt 
een tweede afspraak ingepland voor een vervolgonderzoek.  

Maar wat als er wordt besloten om de lekkage op te laten sporen door 
een organisatie die niet gespecialiseerd is in het uitvoeren van non-
destructieve lekdetectie-onderzoeken? Dit kan grote gevolgen hebben 
en veel overlast veroorzaken voor de eigenaar en/of gebruiker van een 
pand. Onlangs trof een van onze specialisten bijvoorbeeld een grote 
ravage aan nadat een niet gespecialiseerde organisatie was ingeschakeld 
om een lekkage op te sporen. Plafonds waren verwijderd, afvoerbuizen 
doorgezaagd en de badkamer was al deels gesloopt.

Opsporingsmethoden en technieken
Toen de oorzaak van de lekkage na deze sloopmaatregelen nog steeds 
niet opgespoord was, werd besloten om Polygon in te schakelen. 
Helaas kon onze specialist geen gedegen onderzoek uitvoeren door de 
aangerichte schade. Afvoerbuizen waren immers doorgezaagd en de 
badkamer was al deels gesloopt. 

Normaal gesproken volgen onze specialisten een procedure 
waarbij zij meerdere methoden en technieken toepassen 
om een lekkage op te sporen. Door het volgen van een 
vast protocol kunnen bepaalde oorzaken uitgesloten 
worden en kan er heel precies aangegeven worden waar de 
lekkage zich bevindt zonder dat er iets gesloopt hoeft te 
worden. Bijvoorbeeld een visuele inspectie, het gebruik van 
endoscopie, thermografi e en traceergas, drukmetingen en 
vochtmetingen. 

Onze specialist kon in dit geval nog wel vochtmetingen 
uitvoeren, waaruit bleek dat de vochtigheidsgraad in de vloer 
van de badkamer en de muren van de douchehoek zeer hoog 
was. Daarnaast bleek uit de drukmeting dat er geen sprake 
was van een lekkage in de waterleidingen. Een onderzoek 
van de afvoerbuizen was onmogelijk en de visuele inspectie 
van de badkamer en de kitnaden werd erg moeilijk doordat 
een deel al gesloopt was. Onze specialist constateerde wel 
barsten in tegels en slecht voegwerk, maar kon lastig bepalen 
of dit de oorzaak of het gevolg van de lekkage was.

De gevolgen van een destructief
lekkage onderzoek
Na de werkzaamheden van de loodgieter en het onderzoek 
van onze specialist kon er dus nog steeds niet met zekerheid 
vastgesteld worden wat de oorzaak van de lekkage was. 

Dit leidt tot een lastige situatie, aangezien de oorzaak van een lekkage nu eenmaal duidelijk moet zijn om te kunnen beoordelen of de 
gevolgschade wel of niet verzekerd is. Zeker nu er zoveel extra schade aan de woning is gecreëerd, is het belangrijk om te kunnen bepalen 
of de schade vergoed wordt. Het zal per situatie verschillen hoe dit afgehandeld wordt, maar kan voor zowel het verzekeringsbedrijf als
de verzekerde tot extra bijkomende kosten leiden. 

Naast mogelijk hoge kosten, leidt het destructieve onderzoek op zichzelf ook nog eens tot veel overlast voor de gedupeerde.
De waterschade als gevolg van de lekkage valt nu in het niet bij de schade die is veroorzaakt tijdens het opsporen van de lekkage. 

Let dus altijd op dat een lekdetectie onderzoek non-destructief wordt uitgevoerd, want voor u het weet heeft u veel schade aan
uw woning en bent u nog geen stap verder met het oplossen van de lekkage.
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Kennistest wintersport

Verzekeraar Generali Nederland heeft de wintersportkennis getest on-
der Nederlanders. De verzekeringsvragen werden het slechtst beant-
woord. Zo weet 60% niet dat diefstal van de eigen ski-uitrusting géén 
reden is om de annuleringsverzekering aan te spreken. 60% weet niet 
dat bobsleeën niet gedekt is. Dat het onverwacht verliezen van de ski-
pas op de piste is verzekerd, is slechts bij een derde van de ondervraag-
den bekend (zie verder onze website, 15-2).

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

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

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

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef
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Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

Wanneer er sprake is van een lekkage, maar de oorzaak is niet zichtbaar, adviseren wij altijd een lekdetectie-onderzoek uit te laten 
voeren. Met behulp een lekdetectie door Polygon wordt de oorzaak van de lekkage zonder hak- en breekwerk opgespoord. In 95% 
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een tweede afspraak ingepland voor een vervolgonderzoek.  

Maar wat als er wordt besloten om de lekkage op te laten sporen door 
een organisatie die niet gespecialiseerd is in het uitvoeren van non-
destructieve lekdetectie-onderzoeken? Dit kan grote gevolgen hebben 
en veel overlast veroorzaken voor de eigenaar en/of gebruiker van een 
pand. Onlangs trof een van onze specialisten bijvoorbeeld een grote 
ravage aan nadat een niet gespecialiseerde organisatie was ingeschakeld 
om een lekkage op te sporen. Plafonds waren verwijderd, afvoerbuizen 
doorgezaagd en de badkamer was al deels gesloopt.

Opsporingsmethoden en technieken
Toen de oorzaak van de lekkage na deze sloopmaatregelen nog steeds 
niet opgespoord was, werd besloten om Polygon in te schakelen. 
Helaas kon onze specialist geen gedegen onderzoek uitvoeren door de 
aangerichte schade. Afvoerbuizen waren immers doorgezaagd en de 
badkamer was al deels gesloopt. 

Normaal gesproken volgen onze specialisten een procedure 
waarbij zij meerdere methoden en technieken toepassen 
om een lekkage op te sporen. Door het volgen van een 
vast protocol kunnen bepaalde oorzaken uitgesloten 
worden en kan er heel precies aangegeven worden waar de 
lekkage zich bevindt zonder dat er iets gesloopt hoeft te 
worden. Bijvoorbeeld een visuele inspectie, het gebruik van 
endoscopie, thermografi e en traceergas, drukmetingen en 
vochtmetingen. 

Onze specialist kon in dit geval nog wel vochtmetingen 
uitvoeren, waaruit bleek dat de vochtigheidsgraad in de vloer 
van de badkamer en de muren van de douchehoek zeer hoog 
was. Daarnaast bleek uit de drukmeting dat er geen sprake 
was van een lekkage in de waterleidingen. Een onderzoek 
van de afvoerbuizen was onmogelijk en de visuele inspectie 
van de badkamer en de kitnaden werd erg moeilijk doordat 
een deel al gesloopt was. Onze specialist constateerde wel 
barsten in tegels en slecht voegwerk, maar kon lastig bepalen 
of dit de oorzaak of het gevolg van de lekkage was.

De gevolgen van een destructief
lekkage onderzoek
Na de werkzaamheden van de loodgieter en het onderzoek 
van onze specialist kon er dus nog steeds niet met zekerheid 
vastgesteld worden wat de oorzaak van de lekkage was. 

Dit leidt tot een lastige situatie, aangezien de oorzaak van een lekkage nu eenmaal duidelijk moet zijn om te kunnen beoordelen of de 
gevolgschade wel of niet verzekerd is. Zeker nu er zoveel extra schade aan de woning is gecreëerd, is het belangrijk om te kunnen bepalen 
of de schade vergoed wordt. Het zal per situatie verschillen hoe dit afgehandeld wordt, maar kan voor zowel het verzekeringsbedrijf als
de verzekerde tot extra bijkomende kosten leiden. 

Naast mogelijk hoge kosten, leidt het destructieve onderzoek op zichzelf ook nog eens tot veel overlast voor de gedupeerde.
De waterschade als gevolg van de lekkage valt nu in het niet bij de schade die is veroorzaakt tijdens het opsporen van de lekkage. 

Let dus altijd op dat een lekdetectie onderzoek non-destructief wordt uitgevoerd, want voor u het weet heeft u veel schade aan
uw woning en bent u nog geen stap verder met het oplossen van de lekkage.
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Wie zijn wij
BosBoon Expertise is een objectief en 
onafhankelijk expertise-bureau met 
vestigingen in Amsterdam, Eindhoven 
en Heerenveen. Gezegend met een 
technisch DNA, zijn wij actief op het 
gebied van Aansprakelijkheid, CAR/
EAR, Marine, Letselschade en sinds 
medio 2014 ook Transport/Goederen. 

BosBoon Expertise is een “platte 
organisatie” met uitstekende collegiale 
contacten, waar dienstverlening hoog 
in het vaandel staat. Met andere 
woorden, een organisatie met een 
uitstekende werkmentaliteit. 

Wat zoeken wij
De Transport en Marine afdeling van BosBoon 
Expertise (het voormalige ETAS) werkt voor 
nationale- en internationale opdrachtgevers en 
met opdrachten tot expertises over de gehele 
wereld. In verband met vervanging en uitbreiding 
zijn wij op zoek naar een nieuwe, door ons zelf 
op te leiden, transport-goederen expert. Naast 
expertises op het gebied van transport-goederen 
zijn wij actief op het gebied van aansprakelijkheid 
en techniek. 

Wie zoeken wij
Een enthousiaste positieve en breed geörienteerde 
scheepsofficier met een HBO Zeevaartopleiding. 
Wij hebben geen 8 tot 5 mentaliteit maar een deel 
van ons werk vindt wel op kantoor plaats. De 

opleiding zal plaats vinden vanuit ons kantoor in 
Amsterdam.   

• Leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 35 jaar;
• Huidige positie: 1e Stuurman of Kapitein; 
• Affiniteit met techniek;
• Woonachtig tussen Rotterdam en Amsterdam 
  of bereid om te verhuizen; 
• In bezit van rijbewijs B;
• Zelfstandig;
• Goede beheersing van de Nederlandse en 
  Engelse taal, zowel in schrift als in spraak; 
• Flexibel.

Wat bieden wij
Een fantastische functie, met fijne collega’s en 
prima arbeidsvoorwaarden. 

Reageren 
Is je interesse gewekt? Wil je graag met enthousiaste collega’s de toekomst in? Stuur dan je 
sollicitatiebrief met CV naar: BosBoon Expertise T.a.v. Gijs Lindenburg (Productspecialist Transport en 
Marine)  |  Vlothavenweg 2a  |  1013 BJ te Amsterdam.

BosBoon
Expertise

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega 

Transport-goederen Expert 

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

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

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

VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de 

restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde. 

VOOR ALLES VAN WAARDE

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

MUSEUMWACHT DOCUMENTENWACHTCALAMITEITEN RESTAURATIE
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A S S u R A N T I E M A k E l A A R

“De fabriek staat in branD; 
waar zijn we verzekerD..?”

Het was kort na de millenniumwisseling toen ik op een vrijdagochtend in de 
buurt van Delfzijl bij een bedrijf mocht langskomen voor een second opinion 
over de gehele assurantieportefeuille. We waren geïntroduceerd door een 
commissaris die de directie het advies had gegeven om toch nog eens door 
een derde partij naar de beheersing van alle verzekerbare risico’s te laten 
kijken.

Op de betreffende vrijdagochtend was de afspraak ge-
maakt om 9:00 uur met de controller van het bedrijf. Na 
de gebruikelijke kennismaking gingen we dieper in op 
de diverse activiteiten van de onderneming en vervol-
gens volgde een rondgang door de gebouwen en langs 
de verschillende bedrijfsactiviteiten. Er werden prachtige 
machines gemaakt door ruim 120 werknemers. Machines 
die geëxporteerd werden over de hele wereld. Daartoe 
was een kapitaalintensief machinepark aanwezig, dat 
ook getaxeerd bleek te zijn.

De assurantieportefeuille was ondergebracht op twee 
verschillende plaatsen en zag er op het eerste gezicht 
verzorgd uit. Aan het eind van het gesprek tegen 12:00 uur 
kwam de controller met een compleet krat met ordners 
met alle verzekeringstukken naar me toe en zei “Sietze: 
dit neem je allemaal maar mee naar kantoor, je kopieert 
maar wat je zelf nodig vindt en de originelen ontvang ik 
graag in de loop van volgende week retour.”

Die vrijdagavond hadden we een trouwfeest van een me-
dewerker, waarbij het gehele personeel aanwezig was. 
Omdat mijn vrouw hoogzwanger was gingen wij al te-
gen 24:00 uur naar huis en bij thuiskomst bleek ons ant-
woordapparaat ingesproken te zijn door de betreffende 
controller om 23:15 uur. De boodschap “Sietze: wil je mij 
direct terugbellen, de fabriek staat in brand en ik moet 
weten waar we verzekerd zijn…”.

Ik ben direct naar kantoor gefietst, heb de controller te-
ruggebeld en zijn eerste boodschap was: “Ik wil dat je nu 

in de auto stapt met het gehele krat en dit komt brengen 
zodat ik kan kijken waar we verzekerd zijn.” Mijn reactie 
was:

a. Ik doe heel veel voor klanten, maar dit laatste ga ik  
 niet doen omdat ik meerdere alcoholische consump- 
 ties heb gehad en niet mag autorijden!

b. Ik kan je zo ook al vertellen waar je verzekerd bent,  
 maar er is op dit moment maar één ding van belang  
 (naast het blussen van de brand) en dat is het inscha- 
 kelen van een contra-expert die ook morgenvroeg  
 direct aanwezig is. 

Het Intermediair op de brandverzekeringen bleek ‘s 
nachts niet bereikbaar en om die reden heb ik voor deze 
klant gelijk ‘s nachts om 01:30 uur een goede contra-
expert uit het noorden ingeschakeld. Gezamenlijk waren 
we de volgende ochtend om 07:30 uur ter plaatse terwijl 
de brandweer nog aan het nablussen was. Ook de politie 
was ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak 
van de brand. Al heel snel was duidelijk dat er dekking 
was, dat er voorschotten heel snel werden uitgekeerd en 
dat via Duitse bouwbedrijven het herstel werd opgestart 
in de Noordelijke bouwvak-vakantie. 

Ook was de klant erg blij met de ingeschakelde contra-
expert. In dit geval mochten we de assurantieportefeuille 
niet overnemen (onder meer omdat men niet “weg” kon 
bij  de bank waar men zat), maar later hebben we via de-
zelfde controller wel twee klanten gekregen…

door Sietze de Jong RMiA
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Rob van Dijk: 

Liefde voor alles wat vaart, 
maar toch aan wal geraakt

Hij deed de Zeevaartschool. Zat zeven jaar als 
stuurman en kapitein op de zee- en binnenvaart. 
Rob van Dijk’s (49) liefde voor alles wat vaart 
moest het uiteindelijk afleggen tegen de liefde 
voor een vrouw. Hij besloot uit de vaart te gaan 
en zocht een baan aan wal. Een goede keuze, zo 
bleek achteraf. Na een aantal functies die natuur-
lijk bootgerelateerd waren begonnen Rob en Co-
rine van Dijk in 2010 vanuit een schuur naast het 
huis samen Van Dijk Expertisebureau. En nu, am-
per zes jaar later, zijn zij directeur/eigenaar van 
Selles & van Dijk Experts, een taxatie- en experti-
sebureau dat zich richt op de plezier- en binnen-
vaart. Daarnaast zijn zij ook directeur/eigenaar 
van Register Holland, een inspectiebureau voor 
de zee- en binnenvaart en tevens nationaal klas-
sebureau.

Nieuwe markt dient zich aan: 
verplichte keuringen pleziervaartuigen langer dan 20 meter

door Cindy van der Helm

Rob startte zijn carrière aan wal als cargo surveyor en 
werd door kopende partijen van olieproducten inge-
huurd om te controleren of de gekochte hoeveelheid 
ook daadwerkelijk geladen of gelost werd en of het van 
de juiste kwaliteit was. Vervolgens ging hij als scheeps-
expert voor zowel de pleziervaart als de binnenvaart bij 
onderlinge schepenverzekeraars werken. Toen de in-
spectie van binnenvaartschepen door de overheid werd 
afgestoten naar de particuliere markt besloot hij in 2010 
voor zichzelf te beginnen. “Een van de beste beslissingen 
ooit,” volgens Rob. “Heel eerlijk, als ik Corine niet was te-

gengekomen, had ik nu nog steeds gevaren. Door haar 
ben ik om me heen gaan kijken. Nu ben ik daar blij om, 
want inmiddels hebben we een one-stop-shop voor ver-
zekeraars en scheepseigenaren in de plezier-, zee- en bin-
nenvaart als het gaat om taxaties, expertises, inspecties 
en vooropnames.”

De groei ontstond met name door een aantal overna-
mes. Al een paar maanden na de start in 2010 namen zij 
Selles Expertise uit Kampen over. Met de overname van 
Selles zag Rob kansen. Paul Selles verrichtte destijds al 

Rob van Dijk, directeur van Selles & van Dijk Experts en Register Holland in ‘zijn’ Giethoorn
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werkzaamheden in Spanje, een plek waar verzekeraars 
regelmatig opdrachten hebben. De werkverdeling was 
dan ook snel gemaakt. Paul Selles werkte vanuit Spanje, 
Rob vanuit Nederland. 

Maar de expansiedrift stopte hier niet. Er werden nog 
twee bedrijven overgenomen en er kwamen extra ves-
tigingen bij. Volgens Rob waren al deze ontwikkelingen 
steeds een gevolg van een logische keuze. Aangezien 
Paul veel schades in Spanje deed, was de stap om een 
eigen vestiging in Denia te openen zo gemaakt. Daarmee 
hadden ze direct twee vestigingen, want ook in Neder-
land verhuisden Rob en Corine van de schuur naar een 
echt kantoor in Steenwijk en namen meer personeel aan. 

“Een vestiging in het Middellandse Zeegebied is voor de 
pleziervaart heel handig,” vertelt Rob. “We zijn bovendien 
ook schades aan caravans in het Middellandse Zeege-
bied gaan doen. Dat klinkt misschien vreemd, maar ook 
dat is vrij logisch. Wij spreken de taal en kennen de we-
gen naar lokale reparatiebedrijven. Een caravan wordt 
immers vaak ter plekke gerepareerd.” 

Amper twee jaar later namen ze Expertise- en taxatiebu-
reau v/h Van Geest over, een voornamelijk voor beursma-
kelaars werkend maritiem taxatie- en expertisebureau uit 
Maasbracht, dat volgens zeggen de grootste binnenha-
ven van Nederland is. “Doordat wij nu ook een vestiging 
in het zuiden hebben, is het voor ons veel gemakkelijker 
om de hele Nederlandse markt en de omringende lan-
den te bedienen. Ik werd onlangs ’s avonds laat gebeld 
voor een schade in Esloo. Niet Elsloo hier om de hoek, 
maar helemaal in Limburg. Je kan je voorstellen dat ik 
blij was met mijn collega’s in het zuiden.” 

Mandaat van de minister
Het jaar erop namen ze Register Holland over. Ook dat 
was volgens Rob een vrij logisch gevolg. Selles & van Dijk 
heeft, zo stelt Rob, als enig particulier bureau in de jaren 
2012 en 2013 heel hard gewerkt aan het verkrijgen van 
de accreditatie om scheepsinspecties te mogen doen, 
de verplichte casco- en veiligheidskeuringen voor afgifte 
van een vaarcertificaat. Reden waarom het bureau zoveel 
tijd en energie in de accreditatie heeft gestoken, is het in-
springen op een nieuwe markt. De overheid had namelijk 
aangegeven dat zij certificerende taken gingen overdra-
gen aan de particuliere markt zodat de Inspectie Leef-
omgeving en Transport (ILT) voortaan meer aandacht 
zou kunnen besteden aan handhaving van de Binnen-
vaartwet. De enige die deze taken zouden mogen over-
nemen waren geaccrediteerde bedrijven. Dit hele proces 
van overdracht heeft wel 10 jaar geduurd. Het gaat in de 

branche om continuïteit, kwaliteit en integriteit. Je hebt 
dus goede handhaving nodig. Controle op veiligheid is 
daarbij een belangrijk aspect. 

Eerste particuliere bureau
Selles & van Dijk Experts werd eind 2013, als eerste parti-
culiere bureau, tijdens een feestelijke bijeenkomst door 
de ILT gemandateerd voor het afgeven van certificaten 
voor de binnenvaart. Tijdens deze bijeenkomst kregen 
twee andere partijen ook dit mandaat. Met het afgeven 
van het mandaat werden namens de minister van Infra-
structuur en Milieu alle certificerende werkzaamheden 
van de ILT definitief overgedragen aan marktpartijen. 
En laat een van de twee andere partijen nou Register 
Holland zijn. Toeval bestaat niet.  “Wij hadden al een in-
tentieverklaring ondertekend voor de overname van Re-
gister Holland en drie weken na de accreditatie was de 
overname een feit en verhuisde het kantoor van Register 

Vanuit de vestiging in Denia wordt het gehele Middellandse Zeegebied bediend
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Holland van Enkhuizen naar Steenwijk. Daar hadden we 
net een eigen, groter kantoor betrokken.” 

Certificerende werkzaamheden door Register 
Holland
Inmiddels zijn alle certificerende werkzaamheden onder-
gebracht bij Register Holland. Dat is wel zo duidelijk voor 
opdrachtgevers. Register Holland voert immers al jaren 
veiligheids- en casco-inspecties uit voor het verkrijgen 
van o.a. het Certificaat van Onderzoek voor Rijnschepen 
(CVOR), voor het Communautair Binnenvaartcertificaat 
voor Binnenvaartschepen (CBB) en voor het Certificaat 
van Goedkeuring ten behoeve van ADN schepen (CVG). 
En dankzij het mandaat mogen ze ook zelfstandig certifi-
caten afgeven. Dat is een van de voordelen van het man-
daat voor scheepseigenaren: die mogen nu zelf kiezen bij 
wie zij het certificaat aanvragen. Alle particuliere instel-
lingen moeten zich natuurlijk houden aan strenge regels 
die zijn opgesteld door de minister van Infrastructuur en 
Milieu. Daarin staat onder meer hoe informatie tussen de 
klassenbureaus, keuringsinstanties en ILT wordt uitge-
wisseld en hoe het toezicht op de certificerende bureaus 
is geregeld. Want de ILT blijft eindverantwoordelijk voor 
de onderzoeken van de binnenvaartschepen en de af-
gifte van de binnenvaartcertificaten.

Nieuwe verplichte keuringen
Er is een nieuwe Binnenvaartwet die nogal wat gevolgen 
heeft voor scheepseigenaren. Zo moeten volgens die 

nieuwe wet vanaf 1 januari 2019 ook pleziervaartuigen 
langer dan 20 meter en werkvaartuigen een certificaat 
hebben. Zelfs pleziervaartuigen die korter zijn dan 20 
meter, maar waarvan het product van de lengte, breedte 
en grootste diepgang meer dan 100 meter bedraagt, zijn 
daartoe verplicht. Rob van Dijk: “Wordt het certificaat na 
eind 2018 aangevraagd, dan moet het schip voldoen aan 
de eisen voor een nieuw schip. Die eisen zijn een stuk 
zwaarder. Als eigenaren verstandig zijn, wachten ze niet 
te lang met het aanvragen van de keuring. Stel dat straks 
alle eigenaren tegelijkertijd het certificaat aanvragen dan 
zou de afgifte van het certificaat zomaar langer kunnen 
duren. Zonder geldig certificaat aan boord mag je niet va-
ren. Daarom adviseren we schippers zich op tijd te mel-
den voor een keuring.”

Certificering werkvaartuigen vanaf 2019
“Over het wel of niet certificeren van drijvende werktui-
gen is er overigens nog veel onduidelijkheid bij weg- en 
waterbouwers. Eigenaren die twijfelen of deze regel op 
hen van toepassing is, mogen ons gerust bellen. Wij kun-
nen heel snel aangeven of een werkvaartuig gecertifi-
ceerd moet worden of niet.” 

Casco- en veiligheidskeuringen
Op de vraag wat een inspectie inhoudt, antwoordt Rob: 
“Je moet je voorstellen dat een scheepsexpert bij een 
veiligheidsinspectie de uitrusting aan boord, de veilig-
heidsmiddelen en de machinekamer controleert. Bij een 

Register Holland certificeert zowel 
in zee- als in binnenvaart, zoals dit 
binnenvaartschip de Linda 
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casco-inspectie inspecteert de scheepsexpert visueel het 
casco en doet een diktemeting. Ook worden o.a. anker, 
ankerketting, roer, afsluiters en schroefas geïnspecteerd. 
Aan de hand van een checklist controleert de scheepsex-
pert daarnaast of het schip aan de eisen voldoet die door 
de Binnenvaartwetten worden gesteld. En zijn er geen 
tekortkomingen meer dan wordt een nieuw certificaat 
afgegeven. Zijn er wel gebreken, dan krijgt een schip een 
voorlopig certificaat met een beperkte geldigheidsduur 
en moet de eigenaar zorgen dat de gebreken snel opge-
lost worden. Zonder certificaat mag een schip niet varen. 
Ook al is het een passagiersschip vol gasten, het wordt 
aan de ketting gelegd als het technisch defect is of als het 
certificaat niet meer geldig is. Een certificaat is overigens 
maximaal zeven jaar geldig, dat van een passagiersschip 
gemiddeld vijf jaar. Daarnaast moeten scheepseigenaren 
er natuurlijk zelf voor zorgen dat de technische installa-
ties op orde zijn en blijven.”

Nieuwbouwschepen
Een traject voor nieuwbouwschepen daarentegen is 
veelomvattender. Het is van belang om een bureau als 
Register Holland in te schakelen voor onder meer de te-
keningenkeur, tussentijdse inspecties en het bijwonen 
van de stabiliteitsproef en de proefvaart. Zo’n bureau kan 
ook de stabiliteitsberekeningen en het certificaat verzor-
gen. Er valt voor scheepseigenaren veel winst te behalen 
in het latere keuringstraject, door het bureau tijdig in te 
schakelen. Natuurlijk kunnen zij tijdens de nieuwbouw 
ook adviseren over de keuze van het certificaat.

Taxaties  
Alle andere, niet certificerende, werkzaamheden zijn on-
dergebracht bij Selles & van Dijk Experts en bij v/h Van 
Geest. Denk daarbij aan expertises, vooropnames en 
natuurlijk ook taxaties. Want eigenaren van schepen of 
jachten kunnen een verzekeringstaxatie of een bedrijfs-
economische taxatie nodig hebben. Als een schip ver-
kocht wordt, dan is er een andere waardegrondslag van 
toepassing dan wanneer de eigenaar een financiering of 
een verzekering nodig heeft of wanneer er sprake is van 
beslag, onteigening, boedelscheiding, verrekening nala-
tenschap of een faillissement. Ook dat zijn werkzaamhe-
den die wij verzorgen. Wij bepalen samen met opdracht-
gevers voor welk doel de taxatie uitgevoerd moet worden. 
Een voorbeeld hiervan is de going-concern waarde, die 
soms nodig is als een schip verkocht moet worden.”

Trends
“Wij merken dat er meer en meer waarde gehecht wordt 
aan veiligheid. Dat zie je terug aan het inspectiewerk. 
Een van de gevolgen daarvan is ook die verplichte keu-

ring voor pleziervaartuigen langer dan 20 meter die 
per 1 januari 2019 ingaat. De omstandigheden binnen 
de branche veranderen bovendien constant. Denk aan 
nieuwe brandstoffen, aangescherpte milieu-eisen en 
duurzaamheid. Certificering mag geen rem zijn op al dit 
soort vernieuwingen. We moeten dan ook voortdurend 
blijven nadenken over en werken aan veiligheid, toezicht 
en handhaving. Dat betekent dat we ook nieuwe inspec-
tievoorschriften moeten maken. 

En als je naar het werkgebied van Selles & van Dijk Ex-
perts kijkt, dan zie je dat het aantal gevraagde taxaties 
toeneemt. De banken eisen een taxatie, omdat zij ie-
dere drie jaar hun portefeuille onder de loep nemen. 
Dan moeten ze weten of het onderpand nog wel ge-
noeg waard is. Op een binnenvaartuig of (de duurdere) 
plezierjachten kan bijvoorbeeld een hypotheek rusten. 
Daarom hebben wij een taxatierapport ontwikkeld ten 
behoeve van een financiering. In dit rapport staat dui-
delijk omschreven hoe wij tot het getaxeerde bedrag zijn 
gekomen. We zijn er trots op dat ons rapport inmiddels 
door alle banken wordt geaccepteerd. Sterker nog, we 
staan bij enkele banken, waaronder de Rabobank en 
de Deutsche Bank, op de lijst van aanbevolen bureaus 
voor het verzorgen van taxaties voor de financiering. Hoe 
mooi is dat! Dat had ik niet kunnen bedenken toen we 
zeven jaar geleden in een schuur begonnen. En weet je, 
we werken nu weliswaar niet meer in een schuur, maar 
wonen er wel. Tijdelijk, gelukkig. Totdat ons nieuwe huis 
in Giethoorn gereed is.” <

Casus: schade buiten schuld om

“Een tijdje geleden werd ik om tien uur ’s avonds door de makelaar gebeld. Of ik 
even direct in de auto wilde stappen om naar de andere kant van het land te rijden. 
Wat was het geval? Er was een vrachtschip tegen een brug gevaren. Dat schip had 
een groot constructiedeel geladen waarmee de brug was geraakt met als gevolg dat 
zowel het schip als het constructiedeel beschadigd waren. Gelukkig had ik collega’s 
ter plaatse die het over konden nemen. Zij hebben diezelfde avond nog de opname 
gedaan en alles geïnventariseerd. De volgende dag zijn zij de gehele dag in de weer 
geweest om te meten en het schiptransport te verzorgen. Uit ons onderzoek bleek dat 
het door Rijkswaterstaat aangegeven waterpeil niet klopte. Je hebt op een kanaal een 
standaard doorvaarthoogte die door Rijkswaterstaat gegarandeerd wordt. Op andere 
delen van het kanaal kon het schip wel door varen, dus dat was vreemd. Vervolgens 
hebben we de hoogte met lasermeters nagemeten om een claim te kunnen neerleg-
gen. Naast het verzorgen van de aansprakelijkheidsstelling hebben we ervoor gezorgd 
dat het schip onder begeleiding werd teruggebracht naar de laadplaats, dat het con-
structiedeel kon worden gelost en dat het schip vervoerd werd naar diverse plekken 
voor de reparaties. Bij een dergelijke schade wordt het certificaat ingenomen, omdat 
het schip niet meer aan de eisen voldoet. Het schip kon na reparatie door Register 
Holland worden gekeurd. En pas nadat alles weer voldeed, ontving men een nieuw 
certificaat.” 
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Dolmans wil klanten 
een ‘goed gevoel’ 

garanderen
Ruim dertig jaar werkt Berthil Dolmans bij het in 1958 door zijn vader opgerichte 
schoonmaakbedrijf. Ondertussen  uitgegroeid tot een bedrijf met tweeduizend 
medewerkers en naast schoonmaak verschillende specialismen als calamitei-
tendiensten, asbest sanering, facility management en specialistische reiniging. 
Sinds december 2016 treden de gespecialiseerde onderdelen met Dolmans in hun 
naam, meer dan voorheen als één merk naar buiten. Algemeen directeur en eige-
naar Berthil Dolmans legt Schade Magazine uit waarom daartoe werd besloten en 
wat de voordelen zijn, voor het bedrijf en voor de klanten.
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“Eind 2015 hebben we ons de vraag gesteld: Wat vinden 
klanten belangrijk? We  hebben ons deze vraag uiteraard 
altijd al gesteld, maar dat gebeurde dan vooral per be-
drijfsonderdeel. We hebben die vraag nu explicieter ge-
maakt én dan niet de benadering gezocht vanuit elk spe-
cifiek bedrijfsonderdeel, maar dit breder getrokken: wat 
motiveert klanten om met ons zaken te doen? En met ons 
bedoel ik dan met Dolmans als groep”, aldus Berthil Dol-
mans, die uitlegt: “De uitkomsten van het door ons uit-
gevoerde marktonderzoek hebben ons wel aangenaam 
verrast. Bovenaan staat het ‘merk Dolmans’ als reden dat 
klanten zaken met ons willen doen. Met welk onderdeel 
en om welk specialisme het specifiek gaat, met per speci-
alisme goed opgeleide en getrainde mensen, is uiteraard 
ook relevant. Maar uiteindelijk  kiest de klant ons toch 
vooral als totaal bedrijf. Men ziet Dolmans als specialist; 
men wil ook graag geholpen worden door een specialist. 
Of het nu gaat om glasbewassing, hulp na een calamiteit, 
dagelijkse schoonmaak, gevelreiniging, ondersteuning 
op facilitair vlak of asbest saneren. De Dolmans Groep 
staat voor één groep van specialisten en wil de klantbe-
leving op dit vlak ook gaan versterken.”

Onze gemeenschappelijke belofte
“We hebben ons vervolgens afgevraagd hoe we hierop 
het beste kunnen inspelen en wat dat voor ons als bedrijf 
betekent. Als klanten ons als één bedrijf’ zien, is het lo-
gisch om dat in onze huisstijl te benadrukken. Hoe willen 
we ons dan profileren? Wat is hetgeen ons als bedrijven 
bindt? Wat is onze gemeenschappelijke ‘brand promise’ 
ofwel ‘merkbelofte’? Onze ‘corporate identity’ hebben 
we zeventien jaar geleden voor het laatst herzien en dat 
is uit marketingoogpunt gezien best lang geleden. Elke 
werkmaatschappij werkte met een eigen steunkleur. Nu 
we hebben besloten om nog meer als groep naar buiten 
te treden, gebruiken alle werkmaatschappijen dezelfde 
huisstijl in dezelfde kleur. Met de komst van onze nieuwe 
corporate identity zijn we met alle entiteiten gaan naden-
ken hoe wij onze klanten nog enthousiaster kunnen ma-
ken. Hoe wij ze elke dag weer een goed gevoel kunnen 
geven. Alle  werkmaatschappijen hanteren voortaan een 
gemeenschappelijke merkbelofte: ‘Gegarandeerd een 
goed gevoel’. Dat is ook de drive die elk van onze werk-

maatschappijen heeft, die eigenlijk al onze medewerkers 
hebben. Niet alleen doen wat je moet doen, maar juist 
iets extra willen doen, zodat we de verwachtingen van 
de klant kunnen overtreffen. Dat kunnen ‘kleine dingen’ 
zijn: als we de gevel hebben gereinigd, waarom zouden 
we daarna de ramen niet lappen voor de klant. Als er een 
baby in huis is, rekening houden met de slaaptijden van 
de baby. We hebben een luisterend oor; dat is toch het 
minste wat je kunt doen voor onze klanten die vaak vol 
emoties zijn over hetgeen is voorgevallen.” 

Eén merk heeft veel voordelen
Het werken vanuit één groepsidentiteit biedt kansen 
maar heeft ook aandachtspunten. Als één van de on-
derdelen onverhoopt een mindere prestatie levert, dan 
straalt dat meer dan voorheen af op het merk. Dan is er 
dus het zogenoemde afbreukrisico. “Dat is inderdaad zo”, 
beaamt Berthil Dolmans, “Maar daar zijn we niet bang 
voor. Dat houdt ons in elk onderdeel extra scherp; dat dit 
juist niet gebeurt.” Positief is dat er met één merk aan-
trekkelijke efficiëntievoordelen zijn te behalen. Denk aan 
het terugbrengen van het aantal websites of aan bedrijfs-
kleding waarvan minder varianten nodig zijn. Kansen lig-
gen er op het gebied van cross selling. Berthil Dolmans: 
“Veel van onze klanten maken gebruik van de diensten 
van verschillende bedrijfsonderdelen. Het is lang niet 
altijd zo dat er binnen de onderdelen precies bekend is 
of en zo ja met welke andere werkmaatschappijen een 
klant ook zaken doet. Dat willen we beter in kaart bren-
gen vanuit een integrale blik. Dat zal zich ook vertalen 
naar de manier waarop we ons accountmanagement 
gaan inrichten. Het kon zo zijn dat één klant door bijvoor-
beeld drie verschillende accountmanagers vanuit onze 
groep werd bezocht. In de nieuwe situatie richten we het 
accountmanagement in naar regio en doelgroep. De ac-
countmanager belicht het gehele Dolmans-palet aan een 

Men ziet Dolmans als specialist; men wil ook graag 

geholpen worden door een specialist
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klant, hij/zij is ook degene die binnen onze organisatie 
de weg weet voor de klant en de belangen van de klant 
bewaakt. Als een klant verdergaande vragen heeft over 
een bepaald onderdeel, kan de accountmanager een in-
houdelijk specialist in contact brengen met de klant voor 
informatieverstrekking over een specifieke dienst en na-
dere afstemming erover. Voordeel voor de klant is dat hij 
voortaan één contactpersoon heeft binnen onze totale 
organisatie. Mocht er een keer sprake zijn van bijvoor-
beeld een operationeel probleem bij de uitvoering van 
een project of dienst, dan is het aan de contactpersoon 
om de juiste personen binnen onze organisatie direct te 
mobiliseren. En aan het werk te zetten om het probleem 
zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Voordeel voor 
ons is dat we een beter totaal klantbeeld krijgen en de 
klant mede daardoor zo goed mogelijk kunnen bedie-
nen.”

Familiebedrijf?
Mogen we Dolmans een familiebedrijf noemen, vragen 
we aan Berthil Dolmans, die volledig eigenaar is van het 
bedrijf? “Van origine zijn we inderdaad een familiebedrijf. 
Het is niet zo dat er tegenwoordig nog andere Dolmans-
familieleden in het management zitten en het bedrijf 
wordt ook geenszins gerund als een familiebedrijf, maar 
ik meen dat de positieve kanten van een familiebedrijf er 
nog zeker zijn, zoals een cultuur van betrokkenheid bij 
klanten en medewerkers, korte lijnen en een no nonsens 
mentaliteit.” Berthil Dolmans heeft na zijn indiensttreding 
bij het bedrijf, in 1988, zich jarenlang ingezet voor het op-
zetten en uitbouwen van specialistische onderdelen en 
calamiteitendienstverlening. Sinds drie jaar is zijn rol ge-
wijzigd, in die zin dat hij zich tegenwoordig meer toelegt 
op ontwikkelingen op groepsniveau. Om dat mogelijk te 
maken werd in maart 2014 Rob Meershoek aangetrokken 
als algemeen directeur van Dolmans Calamiteiten Dien-
sten met 350 medewerkers. Ook Dolmans Milieutechniek 
met 35 medewerkers valt onder zijn leiding. Meershoek 
wordt in de aansturing van Dolmans Calamiteiten Dien-
sten ondersteund door drie regiodirecteuren.

Gering personeelsverloop
Rob Meershoek is ook aangeschoven bij het gesprek en 
hij gaat nog even in op het zojuist ter tafel gekomen fa-
miliegevoel. “De traditionele schoonmaaksector heeft 
van oudsher te maken met een groot personeelsverloop. 
Bij ons is dat echter niet het geval, wij hebben gelukkig 
nauwelijks te maken met verloop. We zeggen wel eens 
gekscherend: je blijft óf een half jaar bij Dolmans óf je 
hele leven. Maar zo is het eigenlijk wel. Of Dolmans en 
medewerker merken in de eerste zes maanden van een 
dienstbetrekking dat ze, ondanks de zorgvuldige sollici-
tatieprocedure, toch niet voldoende bij elkaar passen, 
dat kan natuurlijk.  Maar als die klik er wel is, bouwen 
medewerkers hier een jarenlange betrekking op. Dat is zo 
bij onze schoonmaakdiensten en in nog sterkere mate bij 
onze gespecialiseerde diensten.”  Meershoek heeft zowel 
een technische opleiding (elektrotechniek en computer-
wetenschap, TU Delft) als een bedrijfskundige opleiding 
(TSM, Enschede) afgerond. Met deze bagage vervulde hij 
managementfuncties op ICT-gebied bij KPN en daarna 
verschillende directiefuncties bij het beveiligingsbedrijf 
Trigion. 

Regelmatig de werkkleding aan
Om een goed gevoel te krijgen bij wat medewerkers en 
klanten beweegt, heeft hij er een gewoonte van gemaakt 
om één dag in de maand de Dolmans werkkleding aan te 
trekken en mee te werken. “Heel goed om bijvoorbeeld 

Het is niet niks als een buitenstaander alle kasten 

en laatjes openmaakt in jouw huis

Berthil Dolmans
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af en toe mee te poetsen bij een calamiteit. Dan ervaar 
je ook hoe de medewerkers ermee begaan zijn om de ge-
volgen voor een getroffen bedrijf of gedupeerde particu-
lier zo gering mogelijk te houden. Om bij degenen die ge-
troffen zijn door een schade, zo goed mogelijk alle zorgen 
weg te nemen. Om hen, zoals onze merkbelofte ook zegt, 
gegarandeerd een goed gevoel te bezorgen. Vertrouwen 
van degenen die getroffen zijn, in onze medewerkers is 
natuurlijk van groot belang. Het is ook niet niks als een 
buitenstaander in jouw huis, alle kasten open moet ma-
ken tot de laatjes van de nachtkastjes aan toe. Dus op 
plekken komt waar jouw meest dierbare spulletjes lig-
gen. Het was heel goed om me zo in de materie in te wer-
ken de afgelopen drie jaar, maar ik blijf dit doen. Feeling 
hebben met de werkvloer en de praktijk van alledag vind 
ik noodzakelijk om mijn werk goed te kunnen doen”, zegt 
Rob Meershoek. “Gevoel van wat er bij de klant speelt is 
zo essentieel. We zijn met z’n allen in een belevingseco-
nomie terechtgekomen. Een telefoon die je koopt is in 
elke winkel hetzelfde als op het internet. Maar als con-
sument kies je op gevoel, op de extra’s rond het product. 
Neem Coolblue, die slaagt erin om zelfs van de verpak-
king een feest te maken. Alles voor een glimlach, is hun 
merkbelofte. Nu is het voor ons onderdeel van calami-
teitendienstverlening moeilijker om op zo’n manier een 
verschil te maken. Klanten zijn immers niet op zoek naar 
een product. Hun is iets overkomen en zij gaan vervol-
gens niet shoppen voor een calamiteitendienst. Aan ons 

dan de uitdaging om daar bovenop nog hun verwachtin-
gen te overtreffen.

Doorzettende groei
De onderdelen waarvan hij algemeen directeur is, Dol-
mans Calamiteiten Diensten en Dolmans Milieu Tech-
niek, hebben de afgelopen jaren gezonde groei doorge-
maakt en gezien allerlei ontwikkelingen zal de groei zich 
naar zijn verwachting doorzetten. Zo is er de teneur dat 
de behandeling van minerale vezels, zoals glaswol, maar 
ook de recente ontwikkelingen rondom Chroom-6 steeds 
meer opschuiven richting de behandeling van asbest en 
dus groei in petto hebben voor Dolmans Milieu Techniek. 
Datzelfde geldt voor de wijzigingen in wet- en regelgeving 
ten aanzien van asbest. De strikte regelgeving die er nu al 
is ten aanzien van asbest en andere gevaarlijke stoffen 
leidt overigens veelvuldig tot onbegrip van omstanders, 
zo is de ervaring van Meershoek. “Daarom zijn commu-
nicatieve vaardigheden belangrijk voor onze mensen. 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. 
Indien er bij een calamiteit bij een woonhuis een grote 
hoeveelheid asbest vrijkomt, dan wordt de wijk afgezet 
met linten. Door het gebied af te zetten krijg je te maken 
met bezorgde mensen die in de getroffen wijk wonen als-
mede met de zogenoemde ramptoeristen. Het hoort bij 
ons werk om met alle geduld aan iedereen waarvoor dat 
nodig is uit te leggen waarom er linten zijn gespannen. 
En waarom je aan de ene kant wel maar aan de andere 
kant niet mag komen. Vergeet ook de emoties rond as-
best niet; met onze communicatieve kwaliteiten moeten 
we waar nodig weer de rust terugbrengen. Adequate 
communicatie kan bovendien nodig zijn om aan de op-
drachtgever uit te leggen, waarom de dienstverlening 
een bepaalde prijs heeft.” <

De Dolmans groep bestaat uit: Dolmans Schoonmaak Diensten, Dolmans Calamiteiten 
Diensten, Dolmans Specialistische Reiniging, Dolmans Facility Management en 
Dolmans Milieu Techniek. De Dolmans groep biedt een landelijke dekking met 22 ves-
tigingen waarbij het hoofdkantoor gevestigd is in IJsselstein. Waar nodig werken deze 
bedrijven samen met hun zusterbedrijven Trition en Qbuild.

We willen de verwachtingen van de klant 

kunnen overtreffen

Rob Meershoek
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Onderzoek naar het medisch beoordelingstraject in letselschadezaken

klaar met het 
gekissebis?

In letselschadezaken is het medisch beoordelingstraject al sinds jaar en dag een moeizaam, ergerniswekkend en tijdrovend ge-
beuren. Het is gangbaar, en wettelijk zo geregeld, dat een letselschadeslachtoffer zich in zijn zaak door een belangenbehartiger 
kan laten bijstaan. Deze belangenbehartiger laat zich op medisch vlak in de regel door een medisch adviseur adviseren. Ook (de 
schadebehandelaar van) de aansprakelijke verzekeraar laat zich door een medisch adviseur adviseren. In de praktijk bestaat er 
geregeld groot verschil van inzicht tussen de ene en de andere medisch adviseur. Dit leidt tot discussies en vertragingen die de 
zaak van het slachtoffer niet ten goede komen. Hoe zou het zijn als beide partijen – de belangenbehartiger en de verzekeraar – 
zich door één neutrale, onafhankelijke medisch adviseur zouden laten adviseren?

Deze vraag was op donderdag 19 januari 2017 aan de 
orde op een symposium in het congrescentrum van 
Achmea in Zeist. Op dit symposium werden de resulta-
ten van een empirisch onderzoek gepresenteerd, dat in 
2011 in opdracht van Achmea werd ingezet en in 2016 
werd afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
prof. mr. Gijs van Dijck, hoogleraar Privaatrecht aan de 
School of Law van de Maastricht Universiteit. Van Dijck 
vertelde in Zeist dat eerder al eens onderzoek is gedaan 
naar de inzet van niet-partijneutrale adviseurs, zij het in 
het algemeen en niet specifiek in het kader van medische 
trajecten. “En daaruit blijkt dat je dan in de problemen 
komt”, zo zei hij. “Het hele idee van partijautonomie en 

dat partijen in staat moeten zijn om zelf hun experts en 
deskundigen naar voren te brengen en zelf hun bewijzen 
aan de rechter voor te leggen, lijkt in theorie heel mooi, 
maar geeft in de praktijk vaak een boemerangeffect. De 
rechter ziet zich immers geconfronteerd met allerlei ver-
schillende meningen en verschillende adviezen, waarvan 
hij niet kan vaststellen of daar inhoudelijke verschillen, 
verschillende methodieken, verschillende meetmodel-
len of nog andere factoren achter zitten. Er is met andere 
woorden heel veel ‘bias’ met betrekking tot partijdes-
kundigheid. Wie als partijdeskundige iemand bijstaat, is 
bewust of onbewust – en vaak onbewust – geneigd die 
partij naar de mond te praten. Dat is het probleem met 
partijdeskundigheid in het algemeen en mogelijk ook in 
medische trajecten.”

Controlegroep en interventiegroep
Het onderzoek van Van Dijck werd uitgevoerd in de jaren 
2011-2016, in samenwerking met Interpolis, het Bureau 
1Medisch Adviseur, Europrotector (nu FLYCT), Letselscha-
debureau Kloppenburg en Van der Toorn Personenscha-
de. De zaken in het onderzoek betroffen WA- en SVI-zaken 
(wettelijke aansprakelijkheid en schadeverzekering inzit-
tenden). Onder meer beroepsziekten, medische fouten 
en dossiers waarin doorgaans geen medische informatie 
wordt opgevraagd, werden buiten het onderzoek gela-
ten. In het onderzoek werd een controlegroep samenge-
steld met 66 zaken waarin voor zowel de verzekeraar als 
het slachtoffer de mogelijkheid bestond om wel of geen 
medisch adviseur in te schakelen (in 13 zaken niet, in 27 
zaken één, in 25 zaken twee en in 1 zaak was het aantal 
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onduidelijk). Daarnaast werd een interventiegroep sa-
mengesteld met 63 zaken waarin één onafhankelijke me-
disch adviseur kon worden geraadpleegd. Voor deze in-
terventiegroep werd een pool van drie medisch adviseurs 
gecreëerd, terwijl voor de controlegroep ook andere me-
disch adviseurs werkzaam zijn geweest. Alle slachtoffers 
kregen na zes, twaalf en vijftien maanden en aan het ein-
de van de schadeafwikkeling een vragenlijst voorgelegd. 
De twee procedures – 1MA en 2MA – werden uiteindelijk 
vergeleken voor wat betreft de looptijd van het medisch 
traject, de looptijd van het gehele letselschadetraject, de 
kosten van het medisch traject, de totale kosten, de door 
de benadeelden gepercipieerde tevredenheid (uitkomst-
rechtvaardigheid en procedurele rechtvaardigheid) en de 
door de benadeelden ervaren stress.

Besparingen
Van Dijck: “Uit het onderzoek blijkt dat er een vrij sterke 
reductie van de duur van het medisch traject is te berei-
ken. Ik heb het dan over ongeveer een halvering en dat is 
dus vrij substantieel. Die tijdsbesparing werkt vervolgens 
door in het hele traject. Het traject met twee medisch ad-
viseurs duurt 130 à 140 dagen langer dan het traject met 
één medisch adviseur. Deze verschillen zijn significant, 
dus de kans is klein dat de verschillen op toeval berusten. 
De kosten van het medisch traject zijn in de groep met 
één medisch adviseur zo’n 500 euro per zaak lager dan 
in de groep met twee medisch adviseurs en ook dit ver-

schil is statistisch significant. Wel hadden we het gevoel 
dat de kosten in het medisch traject niet altijd aan het 
medisch traject werden toegeschreven. Soms werden die 
kosten als andere kosten opgevoerd. Interessanter, want 
betrouwbaarder, zijn daarom de bevindingen over de 
kosten van het hele traject, omdat daarbij niets over het 
hoofd kon worden gezien. Dan blijkt dat de kosten van 
een traject met één medisch adviseur ongeveer 1.200 
euro lager liggen dan de kosten van een traject met twee 
medisch adviseurs. Ook dit resultaat is buitengewoon 
statistisch significant en we kunnen dus concluderen 
dat de toename van het aantal medisch adviseurs tot 
hogere kosten leidt.” Van Dijck deed ook nog verslag van 
het vragenlijstonderzoek naar de tevredenheid over de 
rechtvaardigheid van de procedure en de uitkomsten. 
Hij gaf daarbij aan dat de respons vrij laag was, namelijk 
vijftig deelnemers, en dat dus aan de resultaten niet te 
veel waarde mag worden gehecht. Grosso modo luidde 
de conclusie dat zich tussen de twee groepen geen sig-
nificante verschillen voordeden. Mogelijk dat toekomstig 
vervolgonderzoek op dit punt van slachtoffertevreden-
heid meer klaarheid kan brengen.

Richting veranderen
Kortom: een traject in letselschadezaken met één me-
disch adviseur kent kortere doorlooptijden en gaat met 
lagere kosten gepaard dan een traject met twee me-
disch adviseurs. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat 
slachtoffers in een traject met één medisch adviseur, ten 
opzichte van een traject met twee medisch adviseurs, po-
sitievere of negatievere ervaringen hebben of een hoger 
of lager schadebedrag ontvangen. “Wij hopen van harte 
dat u de uitkomsten van het onderzoek zult omarmen 
en naar een hoger niveau zult tillen, zodat we samen de 
richting die de letselschadebranche uitgaat, een beetje 
gaan veranderen”, aldus Michiel Delfos, directievoorzitter 
van Achmea Schade & Inkomen, de opdrachtgever van 
het onderzoek.
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Waarom ben je Schadebehandelaar Aansprakelijkheid geworden?
Ik heb een masterscriptie geschreven over causaliteit in het verzekerings-
recht en het aansprakelijkheidsrecht. Ik werd benaderd door een head-
hunter die dat op mijn cv had gezien. De functie sloot goed aan vanwege 
mijn interesse voor het verzekeringsbedrijf en het verzekerings- en aan-
sprakelijkheidsrecht in het bijzonder.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Doorzetter, nieuwsgierig, optimist, flexibel en pragmatisch.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Schadebe-
handelaar Aansprakelijkheid?
Ik denk dat mijn nieuwsgierigheid wel bijdraagt aan de waarheidsvinding 
bij het beoordelen van de schades op polisdekking en schuldvraag. 

Wie is je grote leermeester?
Mijn collega’s staan open om hun kennis te delen en zijn behulpzaam. Het 
is erg fijn om samen te sparren over bepaalde vraagstukken. 

Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Ik denk dat jongeren steeds meer voor vol worden aangezien, omdat zij 
voor vernieuwing zorgen en kennis hebben van nieuwe toepassingen zo-
als internet en sociale media.

Favoriete app?
Spotify. Ik ben een muziekliefhebber en het is handig in gebruik om mu-
ziek te streamen.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Demain tout commence 

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Geen, tekst op een t-shirt vind ik niet mooi. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik houd van reizen en er staan een hoop landen op mijn bucketlist. Een 
van mijn favoriete reizen was een roadtrip door West-Amerika met als 
hoogtepunten de Big Sur, fietsen over de Golden Gate Bridge, de Grand 
Canyon en Yosemite National Park.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Professioneel, hulpvaardig, flexibel en enthousiast. Ook vind ik een goed 
gevoel voor humor belangrijk in een collega om met plezier en succes 
samen te werken. Je bent immers een groot deel van je dag op kantoor.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
De hoeveelheid administratieve handelingen die bij het werk komt kijken. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Dat het werk saai zou zijn, echter niets is minder waar. De schades zijn 
uiteenlopend en vaak technisch en juridisch interessant. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Jongeren zijn enthousiast en flexibel en zorgen voor nieuwe inzichten op 

het gebied van innovatie en technologie. Senioren hebben veel ervaring, 
inhoudelijke kennis en weten hoe de markt werkt. 
Door gebruik te maken van elkaars krachten, kun je het meeste win-
nen. 

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
De verscheidenheid van de clientèle van grote en middelgrote onderne-
mingen van MS Amlin maakt het werk divers en uitdagend. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
The Red Hot Chili Peppers in de Ziggo Dome.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Op de basisschool was ik een groot fan van de Spice Girls.

Is er een tekort aan jonge mensen in de schadebranche?
De schadebranche bestaat inderdaad uit ervaren mensen en begint te 
vergrijzen. De jongeren komen echter ook op en profileren zich steeds 
meer zoals in het netwerk Young Insurance.

Wat is je favoriete restaurant?
Little V in Rotterdam. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?
Onverdraagzaamheid. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
MS Amlin heeft samengewerkt met Klap, assurantiemakelaar, aan de 
website www.bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.com. 
Op deze site kunnen ondernemers zelf rechtstreeks een bedrijfsaanspra-
kelijkheidsverzekering afsluiten.

Welke trend(s) zie jij in de branche? 
Er wordt steeds meer over verzekeringsoplossingen gedacht voor nieuwe 
technologieën zoals cyberrisico’s, zelfrijdende auto’s en drones. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Mijn ambities zijn wisselend. Ik zou mijn kennis graag verder willen ont-
wikkelen en verdiepen. Verder vind ik een goede balans tussen werk en 
privé belangrijk. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’  
wordt?
Ik heb niet direct een negatieve associatie met een vrouw in een stijlvol 
mantelpakje. Mannen zijn goed vertegenwoordigd in het verzekeringswe-
zen. Het is dan ook goed dat de diversiteit toeneemt. En om te voorko-
men dat het pakje strak gaat zitten, is het belangrijk om er een gezonde 
levensstijl op na te houden. 

Wat is je favoriete sport?
Ik houd van zwemmen. Daarnaast beoefening ik yoga. 
 
Wat is je levensmotto? 
Wees authentiek. 
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Inschrijving Duurzaamheid
Award geopend

Voor duurzame initiatieven op het gebied van herstel is de inschrijving ge-
opend om in aanmerking te komen voor het winnen van de Rob Insinger 
Award. Deze award is een initiatief van Duurzaam Herstel.

Sinds enkele jaren heeft de stichting Duurzaam Repare-
ren de Dave Bebelaar Award. Een award voor duurzame 
initiatieven, projecten, producten en innovaties in de 
automotive. Sinds twee jaar heeft deze stichting met het 
label Duurzaam Herstel haar werkgebied vergroot naar 
het schadeherstel van property. Hier hoort ook een eigen 
award bij.

Rob Insinger Award
Rob Insinger was in de jaren negentig directievoorzitter 
zakelijke schades bij Centraal Beheer Achmea. De award 
voor duurzame herstelinitiatieven is naar wijlen Rob In-
singer vernoemd omdat hij, lang voordat het woord was 
uitgevonden, duurzaamheid als basis had voor zijn visie 
en strategie. Alles was gebaseerd op een duurzame re-
latie met klanten, samenwerkende bedrijven en de me-
dewerkers. De organisatoren vinden het dan ook een eer 
dat de weduwe van Insinger toestemming heeft verleend 
de award naar hem te vernoemen.

Eerste editie award
“Hoewel men in de automotive al enkele jaren een der-
gelijk award heeft, is dit voor Duurzaam Herstel de eerste 
editie. Dat maakt het voor de organisatie best spannend 
en men hoopt net zulke kwalitatief hoogstaande inzen-
dingen te ontvangen. Iedere inzending op het gebied van 
duurzaam herstel is welkom: een bedrijf dat op gebied 
van duurzaamheid excelleert; een innovatief product dat 
niet schadelijk is voor het milieu; een samenwerkings-
project op gebied van duurzaamheid. Ze zijn alle wel-
kom”, aldus de stichting.
 
Pitches op netwerkevent in augustus
Vorig jaar werd op het netwerkevenement dat in Den 
Haag (Kijkduin) voor aanvang van de zomervakanties 

plaatsvond, de nieuwe award gelanceerd. Dit jaar vindt 
het netwerkevenement na de zomervakanties plaats, op 
7 september, opnieuw in een van de strandtenten die 
Kijkduin rijk is. Gelijk aan de automotive variant worden 
de initiatieven tijdens het jaarlijkse netwerkevent nader 
toegelicht in een pitch en kiest het publiek de uiteinde-
lijke winnaar. Voorafgaand aan de uiteindelijke wedstrijd 
wordt er van alle genomineerde inzendingen op locatie 
een videopresentatie gemaakt, die enkele weken voor de 
verkiezing worden gepresenteerd. Naast alle exposure 
over de initiatieven is er aan de prijs een geldbedrag ver-
bonden van € 1.500,00 dat besteed mag worden aan het 
initiatief of een ander doel met een duurzaam karakter.
 
Inschrijven
Inschrijven kan via aanmeldformulier en reglement die 
op de website van Duurzaam Herstel zijn te downloaden. 
De inschrijving is mogelijk tot 1 augustus 2017.
 
Over Duurzaam Herstel
Duurzaam Herstel is een certificering op gebied van 
property-herstel en is een initiatief van verzekeraars, on-
der voorzitterschap van a.s.r. Verzekeringen. Men heeft 
inmiddels al vele bedrijven gecertificeerd zoals re-con-
ditioneringsbedrijven, aannemers, vloerenspecialisten, 
elektronica reparateurs, interieurherstellers en glasscha-
deherstellers.

Netwerkevenement Duurzaam Repareren
Het netwerkevenement voor Duurzaam Repareren, waar-
op de uitverkiezing van de Dave Bebelaar Award plaats-
vindt, heeft wel plaats voor de zomervakanties (datum is 
nog niet vastgesteld), maar zal zich ditmaal niet in een 
strandtent gaan afspelen, maar in een andersoortige ge-
legenheid en in een nieuw concept. <
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De eeuwige charme van het 
aansprakelijkheidsrecht

De redactie van Schade Magazine vroeg mij of ik mijn medewerking wilde verlenen aan dit mooie blad. Mijn eerste vraag was 
natuurlijk direct aan de redactie wat de medewerking precies inhield en wat de bedoeling was van deze terugkerende inbreng. 
De medewerking bleek zich toe te spitsen op het bespreken van nieuwe uitspraken, die van belang kunnen zijn voor het schade-
verzekeringsvak en dan met name op het gebied van aansprakelijkheid. Ik ben met genoegen ingegaan op dit verzoek.

door mr. Klaas Brand

Aansprakelijkheidsrecht is immers een prachtig vakge-
bied met vele uitdagingen. Wie heeft niet eens voor een 
dilemma gezeten over causaal verband, relativiteit en 
de onrechtmatigheid? Gezond verstand lijkt daarbij een 
goede leidraad, maar de motivatie is soms lastig en daar-
naast laat het gezonde verstand ons ook in voorkomende 
gevallen in de steek. Mijn bedoeling is dus om periodiek 
een of meer dilemma’s hier te bespreken. Graag geef ik u 
mee dat de inbreng uiteindelijk wel wat licht en luchtig 
moet zijn, waarbij relevante uitspraken voor de schade-
praktijk slechts over het voetlicht worden gebracht, licht 
worden aangestipt en u mogelijk aanleiding geven om 
dieper op de materie in te willen gaan. 

Nu bent u allen al waarschijnlijk redelijk thuis in dit vak en 
komt u in de dagelijkse praktijk al regelmatig in aanraking 
met relevante uitspraken en nieuwe inzichten. Daarnaast 
zijn er diverse goede advocatenkantoren die seminars 
geven waarin de laatste arresten en uitspraken worden 
besproken met soms prachtige uitleg, waar wij allen dan 
nog eens goed over moeten nadenken en de uitspraak 
nog eens de revue laten passeren de volgende dag. Want 
ondanks dat het Burgerlijk Wetboek heel wat jaren be-
staat en je toch zou denken dat alles al een keer zo is ge-
beurd of ongeveer is gebeurd, worden wij telkens weer 
verrast door nieuwe inzichten, zowel uit de “ja maar in dit 
geval” gevallen, als uit de volstrekt onbekende vraagstuk-
ken. Met die nieuwe inzichten uit de jurisprudentie zal ik 
proberen u steeds enigszins te voeden. Enigszins zeg ik 
bewust, want ik zie niet alles, lees niet alles of hoor niet 
alles. Maar ik ben wel nieuwsgierig.

Maar deze keer ga ik toch nog eerst een stukje terug in de 
tijd en wil mijn ‘verbazing’ uitspreken over hoe relevant 
sommige uitspraken na al die jaren nog steeds kunnen 
zijn. Ook u kent de uitspraken vast en deze hebben al die 
jaren een richting gegeven in ons denkproces en de wijze 
waarop een kwestie van aansprakelijkheid moest wor-
den opgepakt. Deze uitspraken zijn mij, tijdens mijn stu-
die rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, (nog 
in het oude BW), ingepeperd tijdens vele hoorcolleges.
Wat denkt u allereerst van het arrest van de Zutphense 
waterkraan van 1910 (HR 10-06-1910, W9038). Het arrest 
bepaalde dat het toenmalige artikel 1401 BW aangaande 
de onrechtmatige daad strikt gelezen moest worden. Al-
leen handelingen die een wettelijke bepaling schonden 
of inbreuk maakten op iemands rechten waren onrecht-
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matig. Het artikel vermeldde niets over “onzorgvuldig” 
of “onbetamelijk” handelen en een dergelijke handeling 
kon dan ook niet onrechtmatig zijn. 

Een juffrouw in Zutphen 
Een ongetrouwde vrouw, toen nog steevast als juf-
frouw aangeduid, woont boven een pakhuis met een 
voorraad leder. Januari 1909 is er strenge vorst. Een 
leiding in het pakhuis springt ‘s nachts. De hoofdkraan 
bevindt zich in de woning. De juffrouw weigert toe-
gang want wil niet in haar nachtrust gestoord worden. 
Uiteindelijk geeft ze wel toe, maar door de vertraging 
is het leder ernstig beschadigd. De kantonrechter 
wees de vordering van de eigenaar van het leder af, de 
rechtbank in hoger beroep wees deze echter toe, maar 
de Hoge Raad oordeelde echter volgens de strikte uit-
leg van onrechtmatigheid.

Als u dit leest denkt thans iedereen dat dat niet de heer-
sende leer kon zijn geweest, maar toch is het zo.

De omslag kwam met het arrest Lindebaum Cohen van 
1919 (HR 31-01-1919, NJ 1919, 161). Het arrest gaf een 
ruimere betekenis aan het begrip onrechtmatige daad 
volgens de toenmalige artikelen 1401 BW (onrechtmatig 
doen) en 1402 BW (onrechtmatig nalaten). Na dit arrest 
konden voortaan ook handelingen, die ingingen tegen de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijke verkeer 
tegen andermans goederen moest hebben, als onrecht-
matig doen of laten worden aangeduid. Voortaan kon 
men ook op grond van een ongeschreven rechtsplicht, 
buiten een contractsbepaling of een toepasselijke wet-
telijke regeling, aansprakelijk worden gehouden voor 
schade.

Gevalletje bedrijfsspionage
Lindenbaum en Cohen zijn twee concurrerende druk-
kers in Amsterdam. Cohen koopt een medewerker van 
Lindenbaum om. Die medewerker geeft onder meer 
informatie over offertes. Lindenbaum eist schadever-
goeding van Cohen op grond van onrechtmatige daad. 
De rechtbank wees de vordering toe, maar in hoger 
beroep was het Hof het daar niet mee eens, omdat de 
bedrijfsspionage niet in strijd met de wet was en dat er 
dus niet in strijd gehandeld was met de rechtsplicht. 
De Hoge Raad stelde Lindenbaum alsnog in het gelijk. 
Sindsdien wordt de ruimere opvatting gehanteerd van 
wat als ‘onrechtmatige daad’ wordt aangemerkt. 

Vanaf dat moment was dus de maatschappelijke visie en 
zorgvuldigheid een bepalende factor geworden, naast 
hetgeen in de wet was verankerd. Ik denk dat thans ieder-
een begrijpt dat deze ommekeer bij de HR de enig juiste 
was en volstrekt verklaarbaar. Maar het is nog geen 100 
jaar geleden dat dit gebeurde!

Het meest beroemde en aangehaalde arrest in ons vak-
gebied is toch wel het Kelderluikarrest (HR 05-11-1965, 
NJ 1966, 136). Dit arrest is zo ongelofelijk belangrijk ge-
bleken voor de juridische beoordeling van de gevaarzet-
ting in relatie tot de onrechtmatige daad. In dit arrest 
geeft de Hoge Raad de vier factoren om de onrechtmatig-
heid van de gevaarscheppende gedraging te beoordelen. 
Het mooie van dit arrest is gebleken dat hieruit een denk-
trant is ontstaan hoe een bepaalde situatie moet worden 
beoordeeld om tot een mogelijke onzorgvuldigheid te 
komen en dat deze denktrant nog steeds opgeld doet. 
Bewust of onbewust gebruiken wij in onze dagelijkse 
praktijk nog steeds de vier vragen met betrekking tot de 
kans, het gevaar, de ernst en de mogelijkheid om maat-
regelen te treffen. Wie had dit kunnen bedenken toen het 
kelderluik werd opengezet om de bestelling af te leveren?

Sjouwerman laat luik open staan
Sjouwerman levert frisdrank af voor Coca-Cola bij café 
De Munt in Amsterdam. Hij laat hierbij het kelderluik 
open staan. Café-bezoeker Duchateau valt op weg 
naar het toilet in het keldergat en raakt hierbij ern-
stig gewond. Eigen schuld van Duchateau, vond de 
Rechtbank. Het Hof legde de aansprakelijkheid bij de 
frisdrankenfabriek. Sjouwerman had gemakkelijk het 
gat kunnen afzetten en had rekening moeten hou-
den met mogelijke onoplettendheid van aanwezigen. 
Beide partijen 50% schuld, vond het Hof, hetgeen later 
overgenomen werd door de Hoge Raad. Het hoogste 
rechtsorgaan beoordeelde de onzorgvuldigheid van 
Sjouwerman aan de hand van vier criteria. Deze zijn 
van belang gebleven bij de beoordeling van de on-
rechtmatige daad.

Tot zover de historie en de terugblik; de volgende editie 
kijken we vooruit met actuele uitspraken die zeker niet 
zo veel invloed zullen hebben als bovengenoemde drie 
arresten, maar ons dagelijks werk wel beïnvloeden en die 
eveneens zullen bijdragen aan wat je zou kunnen noe-
men de ‘charme van het aansprakelijkheidsrecht’. <
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schade Magazine is óók: 
website, nieuwsbrief, brancheregister 

en almanak

Schade Magazine is een vakblad voor iedereen die 
in de schadebranche werkt. Maar het is méér dan 

een vakblad alleen.

Schade Magazine is ook de site (schade-magazine.nl), waarop 
u dagelijks nieuws over de schadebranche en wetenswaardig-
heden die relevant zijn voor de schadebranche overzichtelijk 
gepresenteerd krijgt, volgens een tijdlijn, zoals u dat ook bij de 
hedendaagse social media gewend bent. Alle berichten on-
der elkaar, zo heeft u het nieuws gemakkelijk op een rij. Op de 
homepage de laatste circa dertig berichten. Leest u verder in 
een bericht, dan ziet u na opening van dit bericht in de linker 
marge het archief van de berichten. U kunt daar heel handig 
het nieuws van ruim twee jaar terugvinden, per maand gear-
chiveerd.

Schade Magazine is ook de wekelijks verschijnende Nieuws-
brief die u per e-mail gratis wordt toegezonden. Nog niet ge-
abonneerd op de gratis Nieuwsbrief? U kunt zich heel een-
voudig hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar 
redactie@schade-magazine.nl met in de onderwerpregel de 
vermelding Nieuwsbrief.

Schade Magazine is ook het brancheregister, waarop u schade-
bedrijven gemakkelijk kunt vinden door middel van de verschil-
lende handige zoekfuncties. Van de bedrijven zijn de adres- en 
communicatiegegevens vermeld. 

Schade Magazine brengt bovendien elk jaar de Schade Alma-
nak Cijfers & Trends uit, een omvangrijk naslagwerk voor de 
schadebranche. De verkoopprijs is per exemplaar van de Al-
manak € 25,00 exclusief btw. Een jaarabonnement op Schade 
Magazine kost € 37,00 exclusief btw. Daarvoor ontvangt u niet 
alleen de zes nummers van Schade Magazine die in een jaar 
verschijnen. Abonnees krijgen ook de Schade Almanak Cijfers & 
Trends thuisgestuurd. Heeft u de laatste Almanak of een num-
mer van Schade Magazine gemist, kijk dan in het media-archief 
op onze website. Daar vindt u de nummers van Schade Maga-
zine vanaf jaargang 2010. Als pdf te downloaden. 
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’Als adviseurs zijn én worden 
wij geen machines’

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Adfiz in Theater Spant! in Bussum zijn de winnaars in het Adfiz-prestatie-onderzoek be-
kendgemaakt. Het onderzoek is gebaseerd op ruim 2800 ervaringen van adviseurs (zowel Adfiz-leden als niet-leden). Bij zakelijk 
schade won de Goudse en bij particulier schade de Nh1816. Zowel bij zakelijk als particulier schade is Reaal hekkensluiter.

Nh1816 en de Goudse winnen 
Adfiz-awards in Schade

De winnaars in de andere categorieën zijn Legal & Gene-
ral (2x), Regiobank, TAF en Movir. De complete ranglijsten 
in beide Schade-onderdelen:

Schade Zakelijk: de Goudse behaalde met 1933 punten 
de eerste positie (32 reacties). Op de tweede plaats de 
Vereende met 1909 punten (29). Klaverblad legde beslag 
op de derde plaats met 1788 punten (15). Verder zien we 
op 4. a.s.r. 1640 (92), op 5. NN 1620 (68), op 6. Delta Lloyd 
1617 (65), op 7. Allianz 1608 (73), op 8. Avéro Achmea 1578 
(15) en op 9. Reaal 1161 (20).

Schade Particulier: 1. Nh1816 2302 punten (193 waar-
nemingen), 2. de Vereende 1890 (26), 3. Klaverblad 1874 
(92), 4. de Goudse 1799 (25), 5. Europeesche 1749 (16), 6. 
Avéro Achmea 1716 (15), 7. a.s.r. 1641 (163), 8. NN 1627 
(66), 9. Delta Lloyd 1572 (42), 10. AEGON 1526 (70), 11. Uni-
garant 1475 (33), 12. DAS 1405 (17), 13. Allianz 1368 (37), 
14. London 1300 (16) en 15. Reaal 1166 (37).

De awards naar aanleiding van marktonderzoek zijn al 
vele jaren uitgereikt, maar het was voor het eerst dat het 
onderzoek uitgevoerd is door Tevreden.nl. Dit betekent 
een vernieuwde onderzoeksopzet via een online plat-
form, dat doorlopend inzicht verwerft in de ervaringen 
van adviseurs met de prestaties van aanbieders. De re-
views en ratings worden ook opgenomen in de product-
vergelijkers van MoneyView.

Voorzitter Wim Heeres benadrukte in zijn inleiding, dat 
gratis advies niet bestaat. Ook was hij stellig dat advi-
seurs weliswaar ‘fintech’ moeten gaan inzetten, maar zij 
zijn én worden geen machines. Zie voor zijn inleiding ver-
der onze website (12-1). 

Bernardo Walta (links) van de Goudse en Cas Verhage van Nh1816 na uitreiking van de Adfiz-awards, met in hun mid-
den Adfiz-voorzitter Wim Heeres



Reflex Personeel 
zoekt schadeprofessionals

ReFlex Personeel BV is een detacheringsbedrijf en werving & selectiebureau dat gespecialiseerd is in verzekeringsfuncties, 
met een accent op de schadebranche. Voor verscheidene opdrachtgevers zoeken wij op dit moment:

l Acceptanten schadeverzekering bij volmachtbedrijf
l Relatiebeheerders schadeverzekeringen met doorgroeimogelijkheden (afgerond hbo en een jaar ervaring in de 
 verzekeringsbranche), assurantiekantoren regio Rotterdam en Dordrecht
l Property Broker voor grote assurantiemakelaar
l Medewerker binnendienst assurantiekantoor in Rotterdam (Wft ‘Adviseur particulier’)
l Acceptant CAR / Technische verzekeringen voor een maatschappij
l Senior Auditor voor verzekeraars
l Letselschadebehandelaars (WA)
l Schadebehandelaar verkeer voor verzekeringsmaatschappij 
l (Junior) schadebehandelaar multibranche voor volmachtbedrijf
l Procesmanager met ervaring bij banken en verzekeraars
l Applicatiebeheerders ANVA
l Actuarissen, ervaring met schadeverzekeringen
l Data-science professionals, voor big data-analyse bij verzekeraars
l Fraude-coördinator

Het kan per genoemde functie om één of om meerdere vacatures gaan. Voor zover geen locatie wordt genoemd, kunnen het 
meerdere locaties in het land betreffen. Sommige vacatures betreffen indiensttreding bij de opdrachtgever (werving & selectie), 
andere betreffen projecten of tijdelijke opdrachten (detachering, bij ons in loondienst of via onze bemiddeling als freelancer). 

Functies kunnen als je deze advertentie leest inmiddels zijn ingevuld. Op onze website www.reflexpersoneel.nl  krijg je de laatste 
stand van zaken. Staat in bovengenoemde bulletlist van vacatures of op onze website geen functie die jou op het lijf is geschre-
ven, maar heb je kennis en ervaring in de schadeverzekeringsbranche opgedaan, dan zijn we zeer geïnteresseerd in jouw cv. Je 
kan je cv uploaden via onze website. Ook heel gemakkelijk is om het te mailen naar open@reflexpersoneel.nl

Wij nemen altijd binnen twee werkdagen persoonlijk contact met je op. We zijn gevestigd in Rotterdam, maar werken landelijk en 
hebben naast Rotterdam verschillende spreeklocaties, o.m. in Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn en Den Bosch. 

       Blijf in contact. Werk aan je netwerk. En: vragen staat vrij. Dus bel ons gerust. 
       Nico Wagenaar, 06 3036 9591                  Pim Burgers, 06 3875 3055

Reflex Personeel,
Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam 010-4111121
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VNAB staat onder meer voor Sanctiepl@tform, 
vakbekwaamheidstool en kennis- 

en ontmoetingscentrum
VNAB-directeur Wim Span blikte tijdens de VNAB nieuwjaarsreceptie 2017 
terug op 2016 en noemde drie ontwikkelingen die in dit jaar binnen de 
VNAB centraal stonden: het Sanctiepl@tform, het VNAB kennis- en ontmoe-
tingscentrum en de vakbekwaamheidstool.

In DeFabrique in Utrecht kwam dinsdagmiddag 10 januari de zakelijke verzekerings-
markt bijeen voor de traditionele VNAB nieuwjaarsreceptie. Met behulp van ballonnen 
konden bezoekers ook dit jaar weer goed hun weg vinden naar de vier branches.

Sanctiepl@tform uitgebreid
Het Sanctiepl@tform is een unieke automatiseringstool met daaraan verbonden proto-
collen en afspraken die het mogelijk maken om als branche te voldoen aan de sanctie-
wet. Door in de keten van makelaar, volmachtbedrijf en verzekeraar informatie te delen, 
ontstaat een efficiënte aanpak die de leden van de VNAB veel kosten bespaart.

Sinds mei van dit jaar beschikt het Sanctiepl@tform over de functionaliteit om naast het 
cliëntenonderzoek (CDD-controles) ook het risico onderzoek (TDD-controles) voor de 
EU sanctieverordeningen en, indien men onder het Amerikaans recht valt, de US sanc-
tieverordeningen uit te voeren. Naar aanleiding hiervan heeft de VNAB haar bestaande 
Sanctiewetprotocol uitgebreid. Het nieuwe protocol is op 1 januari 2017 in werking ge-
treden en ook in het Engels beschikbaar.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum 
Het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum was vorige maand tien maanden operatio-
neel. “Het speelt sinds vorig jaar een belangrijke rol. Veel leden en marktpartijen hebben 
er inmiddels succesvolle evenementen en bijeenkomsten georganiseerd of bijgewoond. 
Dit heeft in 2016 tot bijna 10.000 bezoekers geleid. Het centrum, als marktplaats van de 
zakelijke verzekeringsmarkt, is een plek waar je graag komt om te ontmoeten, kennis op 
te doen of gewoon om te werken”, aldus Span. Op 6 maart aanstaande staat in het VNAB 
kennis- en ontmoetingscentrum van 17.00 tot 19.00 uur de maandelijkse Beursborrel op 
het programma, ditmaal aangeboden door Kennedy Van der Laan. 

Heel actief op gebied van kennis
Ook lanceerde de VNAB afgelopen jaar de vakbekwaamheidstool die het voor leden 
eenvoudiger en voordeliger maakt om met, voor onze branche specifieke kennis, om te 
gaan. Span: “Met elkaar is de markt het afgelopen jaar heel actief geweest op het gebied 
van vakkennis. Bijvoorbeeld tijdens de nieuw geïntroduceerde Lunch & Learn sessies, 
waar branchegenoten over actuele onderwerpen met elkaar van gedachten wisselen.”

Toegevoegde waarde dankzij vakgenoten
Tot slot bedankte Wim Span ook de bijna 100 vakgenoten die samen met de VNAB wer-
ken in commissies en werkgroepen. “Zij creëren met elkaar voor alle leden en de markt 
veel toegevoegde waarde, en dat is waar de VNAB voor staat”, zo sloot Span af, om ver-
volgens met de 900 verzekeringsprofessionals - verzekeraars, gevolmachtigden, make-
laars, experts en advocaten - het glas te heffen.<



Reageren 
Is je interesse gewekt? Wil je graag met enthousiaste collega’s de toekomst in? Stuur dan je 
sollicitatiebrief met CV (en foto) naar: BosBoon Expertise t.a.v. Herman van Velsen  
Vlothavenweg 2a  |  1013 BJ te Amsterdam. 

BosBoon
Expertise

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega 
Secretaresse 

24-32 uur per week Vestiging Amsterdam

Wie zijn wij
BosBoon Expertise is een objectief 
en onafhankelijk expertisebureau op 
het gebied van Aansprakelijkheid, 
CAR/EAR, Property, Marine, 
Transport en Letselschade  
(www.bosboon.nl). BosBoon 
Expertise is een “platte organisatie” 
met uitstekende collegiale 
contacten, waar dienstverlening 
hoog in het vaandel staat. Met 
andere woorden, een organisatie 
met een uitstekende werkmentaliteit. 

Wie zoeken wij
Een enthousiaste gedreven secretaresse, liefst met ervaring in het werken 
voor een expertisebureau of advocatenkantoor. Kernkwaliteiten zijn:

Wat bieden wij
Een fantastische baan, met fijne collega’s en prima arbeidsvoorwaarden.

• Communicatief vaardig; 
• Klantgericht, zowel intern als extern;
• Perfecte beheersing van de   
  Nederlandse en Engelse taal, 
  in woord en geschrift; 

• Perfecte typevaardigheid ;
• Accuraat;
• Vaardigheid met Word en Excel;
• Diploma opleiding tot secretaresse;
• HAVO-diploma is een pré.
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Auto Prof vakbeurs 2017: 
demonstraties van schuren, hageldeuken, 
virtueel en echt spuiten en nog veel meer

Zie voor verschillende artikelen over deze beurs op onze website, 9-2 en 10-2.
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Bij Cunningham Lindsey 
Nederland zijn Suzanne 
dierick (foto) en Frank 
Franssen met ingang van 
1 februari jl. in dienst 
getreden voor het Team 
Personenschade. 
Suzanne Dierick re voltooide in 
1995 haar studie rechten in Leiden 
en is sindsdien werkzaam op het 
gebied van personenschade. Haar 
laatste werkgever is CentraMed. 
Daarvoor werkte zij bij To The Point, 
Van Ameyde en Van Kouterik. Frank 
Franssen is een LSA advocaat, die nu 
de overstap maakt van de slachtof-
ferkant naar de WA-kant (zie verder 
onze website, 19-1).  

jaap Molenaar (foto) is 
per 1 februari jl. gestart 
bij Cunningham Lindsey 
in de functie van finance 
director Benelux. 
Hij is afkomstig van Bouwonderne-
ming Stout B.V., waar hij sinds mei 
2016 hoofd administratie en control-
ler was. Tegelijkertijd vervulde hij 
deze functie voor Herkon Project-
ontwikkeling. Jaap Molenaar is geen 
onbekende binnen het expertisebe-
drijf, want was er van 2011 tot mei 
2016 reeds werkzaam als manager 
accounting.

Nikki van der Knaap 
(foto) is met ingang van 
1 februari a.s. benoemd 
tot juridisch adviseur 
van de VNAB. Zij volgt 
Claartje Sweere op die 
per 1 december een nieuwe uitda-
ging heeft gevonden bij Lloyd’s Be-
nelux. Na afronding van haar Master 
Aansprakelijkheid & Verzekering aan 
de Erasmus School of Law in Rot-
terdam, werkte Nikki van der Knaap 
als letselschadejuriste bij Stichting 
Achmea Rechtsbijstand (zie verder 
onze website, 30-12). 

De VNAB heeft Marianne van der 
Voort benoemd als commercieel 
medewerker voor het VNAB kennis- 
en ontmoetingscentrum. Zij werkte 
bij Cunningham Lindsey Nederland. 
Daarnaast is denise heijstek, 
sinds 2014 werkzaam bij de VNAB, 
benoemd tot manager Ledenzaken 
& Marketing. 

Caroline dautzenberg versterkt 
sinds 1 februari jl. het directieteam 

van machines. Keijzer werkt sinds 
2014 bij HBS Expertises. Op 1 febru-
ari is jacqueline van der Meer in 
dienst getreden ter versterking van 
de binnendienst. Zij heeft ervaring in 
de branche opgedaan bij Lengkeek, 
Laarman & De Hosson (zie verder 
onze website, 13-1). 

Video-technologieprodu-
cent voor de autobran-
che CitNOW heeft Erik 
jansen (51) benoemd 
tot algemeen directeur 
en hoofd verkoop in de 
Benelux. 
Hij werkt binnen CitNOW nauw sa-
men met het Benelux management-
team om de groei van het bedrijf in 
Nederland te versnellen (zie verder 
onze website, 28-12).

Fred Slikker is be-
noemd tot managing 
director van Solera 
Nederland en Area 
Managing Director Solera 
Benelux. 
Hij is geen onbekende binnen 
de schadebranche want werkte 
voorheen bij volmachtbedrijf 
Intrasurance en bij schadeverzeke-
raar Quinn Insurance. Ook heeft hij 
gewerkt bij Microsoft (zie verder onze 
website, 6-1). 

Kredietverzekeraar Atra-
dius heeft Marc hen-
stridge (foto) benoemd 
tot Chief Insurance Ope-
rations Officer (CIOO). 
Volgend op de pensione-
ring van Dominique Charpentier eind 
2016 is Marc Henstridge op 1 januari 
2017 lid geworden van de raad van 
bestuur van Atradius N.V. Henstridge 
(48) werkt sinds 1997 bij Atradius (zie 
verder onze website, 2-1).

Carola Wijkamp-hermsen is met 
ingang van 1 januari 
2017 directeur Interme-
diair bij de productlijn 
Schade van VIVAT. Zij is 
daarmee verantwoorde-
lijk voor de commerciële 
activiteiten van het intermediaire- 
beurs-, bank- en volmachtkanaal en 
maakt deel uit van het management-
team Schade. 
Zij was directeur Schade Particulier 
bij Delta Lloyd (zie verder onze web-
site, 19-12).

van Generali Nederland. 
Zij is verantwoordelijk 
voor de portefeuilles 
Informatievoorziening en 
Facilitair Bedrijf. 
Caroline Dautzenberg 
(1975) startte na haar studie haar 
loopbaan als IT-consultant en vervul-
de diverse managementfuncties in 
de verzekeringsbranche. Bij Achmea 
werkte zij als informatiemanager en 
maakte daar later de overstap naar 
manager bestuursondersteuning 
voor pensioenfondsen. Sinds 2013 
werkt Dautzenberg bij Generali 
Nederland als Manager Pensioen (zie 
verder onze website, 31-1).

Anthony Bradshaw (49) 
wordt op 1 april 2017 de 
nieuwe regionale CEO 
van Allianz Benelux. Hij 
volgt hiermee Robert 
Franssen (62) op, die zijn activiteiten 
als CEO van Allianz Benelux per 31 
maart 2017 beëindigt.
Bradshaw (foto) beschikt over ruime 
ervaring binnen de verzekerings-
sector en Allianz Group. Hij treedt 
aan vanuit Allianz Italy, waar hij als 
lid van de board of management 
verantwoordelijk is voor verzeke-
ringsproducten (zie verder onze 
website, 25-1).

CTS IT Softwareontwik-
keling heet sinds de 
recente jaarwisseling 
AWI. De softwareleveran-
cier voor serviceprovi-
ders en huisvolmachten heeft dick 
van Leuven (56) aangetrokken als 
commercieel directeur. Hij komt 
van Unit4 en is op 1 februari bij zijn 
nieuwe werkgever begonnen.
Van Leuven werkte eerder voor 
ANVA, Grijpma AsG en sinds medio 
2015 bij Unit4 voor het onderdeel 
Financiële Intermediairs (zie verder 
onze website, 18-1).

Wim Burggraaf gaat op 
1 maart a.s. in dienst bij 
contra-expertisebureau 
HBS Expertises. Hij is 
afkomstig van EMN. 
Wim Burggraaf werkt sinds 1 maart 
2015 als expert bij EMN. Daarvoor 
werkte hij zes jaar bij DEKRA Claims 
and Expertise B.V.  Hij zal hiermee 
Leslie Keijzer vervangen, die een 
commerciële functie heeft aanvaard 
bij Amco Rental, een verhuurbedrijf 



BosBoon Expertise Eindhoven
 
T +31 (0)40 - 264 73 33
E info.eindhoven@bosboon.nl

BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Assen
T +31 (0)592 - 20 12 67
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Amsterdam
BosBoon ETAS
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info.amsterdam@bosboon.nl
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BosBoon
Expertise

WWW.BOSBOON.NL

Landelijke dekking 
en internationale 
samenwerking voor 
expertises t.b.v.:

■ AANSPRAKELIJKHEID
■ CAR/EAR
■ PROPERTY 
■ MARINE
■ TRANSPORT
■ PERSONENSCHADE

• Bereddering, eerste noodhulp, salvage
• Verrichten HCL-stop
• Plaatsen bouwhekken
• Zaakwaarneming na calamiteit
• Transport, opslag en reiniging inboedels
• Slopen en reinigen opstal
• Specialistisch drogen

• Luchtkanaalreiniging 
• Schimmelbestrijding
• Geurbehandeling 
• Bouwkundig herstel
• Lekdetectie
• Calamiteiten Service Overeenkomst

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en 
onplezierig. Denk aan brand- of stormschade, 
wateroverlast, een explosie of inbraak.

088 - 3656267
dolmans.com
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES
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