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Schade? 
Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan sanitair, meubilair, vloeren, keu-
kens, kozijnen en gevels te herstellen. Het 
resultaat? Een duurzame en onzichtbare oploss-
ing, uitgevoerd door één van onze vakmensen. 
Voor de klant betekent dat lagere kosten en 
minder overlast. Benieuwd naar de samenwerk-
ingsmogelijkheden?

www.novanet.nl
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Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD

De perfecte storm
Het negeren van nieuwe risico’s is géén optie, noch voor politieke 
beleidsmakers, noch voor de verzekeringsindustrie, noch voor de 
maatschappij in haar geheel. Des te eerder we erop inspelen, des 
te beter we erop voorbereid zullen zijn. Een proactieve dialoog over 
risico’s kan helpen om een op preventie gerichte risk management 
cultuur te scheppen die het mogelijk maakt om op gedisciplineerde 
wijze risico’s te nemen. Dat maakt de samenleving veerkrachtiger. 
Swiss Re stelt dit in het deze maand uitgekomen SONAR-rapport. 
De herverzekeraar heeft een top zes ‘emerging risks’ opgesteld. De 
mondiale opkomst van economisch protectionisme kan bedrijfs-
modellen van multinationals ondermijnen. Versplintering van re-
gelgeving leidt tot verminderde mogelijkheden om risico’s efficiënt 
te poolen. De eerste tekenen van terugkeer van inflatie zijn er. Dat 
zal met name verzekeraars met lange termijn verplichtingen niet 
onberoerd laten. Voor verschillende regio’s in de wereld wordt 
langjarige droogte gevreesd. Die zal bosbranden veroorzaken, wa-
terstrijd tussen de energie- en de agrarische sector en massale mi-
gratie. Beestjes zijn op pad; besmettelijke dodelijke ziektes zullen 
uitbreken. We weten alleen niet wanneer en waar. We zetten steeds 
meer van onze data, bedrijven en particulieren doen dat, online. 
‘Cloud risk accumulatie’ kan tot  ‘The Perfect Storm’ leiden. Net als 
in deze rampenfilm uit 2000, kunnen we in onze digitale oceaan 
ten onder gaan als we door cyberaanvallen on- én daardoor ook 
offline op tilt komen te staan. Wat wolken betreft is er meer dat ons 
zorgen baart. De catastrofale hagelstorm, die met name het oosten 
van Noord-Brabant teisterde, is bij het verschijnen van dit blad een 
jaar geleden. Dergelijke extreme weersomstandigheden zullen zich 
vaker gaan voordoen. Nog meer donkere wolken: cosmic clouds. 
Mensen die frequent vliegen, ondergaan veel kosmische straling. 
Ook met de voeten op aarde lopen we tegen allerlei straling op, ge-
ketend als wij zijn aan de mobiele telefonie. We zijn altijd met alles 
en iedereen verbonden. Met het thuisfront, maar buiten werktijd 
met collega’s en klanten. Dat kan tot technostress leiden, één van 
de nieuwe beroepsziekten. En in hoeverre dien je zo’n beroepsziek-
te te beschouwen als een verworvenheid van het moderne leven? 
Als we het over beroepsziekten hebben, kunnen we niet om asbest 
heen. Asbestdaken in 2024 verboden, asbest-probleem opgelost? 
Voorlopig niet. In verschillende artikelen in dit blad leest u dat de 
schadebranche in ons land zeer actief met bestaande én nieuwe 
risico’s bezig is.

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

Herman van Meeteren  Bliksemexpert

Drie partijen initiëren  kennisplatform beroepsziekten 

NIVRE-voorzitter George Oostrom  
Inspiratie en vernieuwing

Schadebedrijvigheden 

De mens centraal binnen je organisatie  
Zwakste schakel informatiebeveiliging?

Schadebedrijvigheden  

‘Just trust’  de boodschap van GOMA-symposium  

Schoenmaker op versleten zolen

Simon Kadijk 
“Donatus is geen uitkeringsinstantie” 

Agenda 

Schadebedrijvigheden

NARIM Congres 2017 RE-INVENT

Gin kun je ook mixen  met Assurantieadvies 

Stichting Salvage
Meer dan vuur 

World Hail Solutions  
Paraat voor  volgende hagelramp 

Asbestdakenverbod 
Roept de nodige juridische vragen op  

Technisch resultaat rood

De jeugd van tegenwoordig 
Ricardo Donks

Rob Wagenvoord
Programmadirecteur Verzekeringskunde UvA

VRT Symposium

Schadetransfers

Colofon

2

6

10

13

14

17

18

23

24

29

29

31

32

34

38

41

41

43

44

47

48

48

JAARGANG 11 | 3 | 2017

2 24 32
Jan Schrijver, hoofdredacteur



2      www.schade-magazine.nl

Voor bliksemexperts 
is het nù het seizoen

Is er in Nederland bliksemschade aan een kerk of monument, dan is de kans groot dat Herman van Meeteren of John van 
Mildert ingeschakeld wordt als expert. Beiden zijn bij Arntz | van Helden specialist op het gebied van bliksem- en inductie-
schade. Zij nemen het merendeel van dit soort schades in Nederland voor hun rekening, aldus Herman van Meeteren. De 
beide specialisten geven daarbij ook preventie-adviezen. Niet om blikseminslag te voorkomen, want dat is helaas niet mo-
gelijk. Wel om de gevolgen van een inslag te beperken.

Herman van Meeteren: 
“Er was geen inslag in de kerk geweest, 

maar wel op de gemetselde schoorsteen 
van het woonhuis ernaast”

“Het weer wordt extremer. Als gevolg van klimaatveranderingen zal het 
aantal schades aan woningen en gebouwen alsmaar toenemen. De directe 
materiële schade voor de Nederlandse markt als gevolg van bliksem be-
draagt gemiddeld zo’n 80 miljoen euro per jaar, de gevolgschade kan op-
lopen tot wel 800 miljoen euro. Nu al vinden er in Nederland 100.000 tot 
300.000 bliksemontladingen per jaar plaats. Ongeveer 10% hiervan vormt 
een inslag naar aarde. Zo’n blikseminslag is helaas niet te voorkomen, 
maar de gevolgen ervan kunnen wel beperkt worden. Voor een van onze 
opdrachtgevers behandelen we niet alleen de schades, we geven op diens 
verzoek na afloop ook adviezen hoe die schades in de toekomst voorkomen 
kunnen worden. Wij volgen de NPR8110 praktijkrichtlijn, die een aantal 
klasse-indelingen heeft. Een kerk hoeft niet zo zwaar beveiligd te worden 
als een zorginstelling. Bij het opstellen van het advies houden wij rekening 
met de klasse die van toepassing is op de locatie of het pand. Vergelijk het 
maar met een juwelier die een veel hogere beveiliging tegen inbraak nodig 
heeft dan een boekenwinkel.”

Aan het woord is Herman van Meeteren, schade-expert 
bij Arntz | van Helden, gespecialiseerd in technische 
schades waaronder bliksem- en inductieschade aan 
gebouwgebonden installaties en elektronische syste-
men. Het zijn piekmaanden voor het bedrijf. “Het on-
weerseizoen is vorige maand begonnen en eindigt pas 
weer ergens in augustus of september. We moeten nu 
alle zeilen bijzetten, want het is zaak snel op de plek 
van de inslag te zijn. Zeker als we te maken hebben met 
inslag in bijvoorbeeld een zorginstelling. Blikseminslag 
kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de aanwe-
zige elektronische systemen. Nadat we er in zo’n geval 
in overleg met de verzekerde voor gezorgd hebben dat 
eventuele kritieke situaties onder controle zijn, denk aan 
een brandmeldinstallatie die door de inslag is uitgeval-
len, kunnen we aan het eigenlijke onderzoek beginnen.” 
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Polisdekking
“Voor de polisdekking is het van belang om te weten of er 
sprake is van een directe inslag of een indirecte. Indirecte 
inslag is namelijk soms niet gedekt. Het is alleen niet al-
tijd even gemakkelijk om te bepalen of het om directe of 
indirecte inslag gaat. Dan is er schade aan de aanwezige 
apparatuur, maar je kan in eerste instantie het inslagpunt 
niet vinden. Dat is vaak een kwestie van het betere speur-
werk en op basis van het schadebeeld logisch redeneren. 
Wat is er stuk. Hoe is het stuk. Zijn er getuigenverklarin-
gen. Met al deze bevindingen gaan wij op zoek naar het 
inslagpunt.”

Beveiligingen
“Om de gevolgen van blikseminslag te beperken kan je 
grofweg kiezen tussen drie methoden: uitwendige blik-
sembeveiliging, potentiaalvereffening en inwendige 
bliksembeveiliging,” vervolgt Herman. “Met name boer-
derijen zijn vaak nog niet van een uitwendige bliksembe-
veiliging voorzien. In het gunstigste geval leidt bliksem-
inslag alleen maar tot een gat in het dak, maar in een 
ongunstige situatie kan een inslag zelfs tot totale vernie-
tiging leiden. Hoge gebouwen zoals kerktorens en gebou-
wen waarin bijvoorbeeld een zorginstelling met kritieke 
bedrijfsvoering gehuisvest is daarentegen, zijn eigenlijk 
altijd wel voorzien van bliksembeveiliging met een uit-
wendige bliksemafleider. Maar ook al is er een bliksem-
afleider, je kan in het gebouw alsnog forse schade aan 
apparatuur hebben nadat de bliksem is ingeslagen. Ik zal 
dat hierna uitleggen.” 

Inductie
“Inductie is een natuurkundig verschijnsel waarbij een 
hoge elektrische spanning over metalen geleiders of be-
kabeling wordt opgewekt op het moment dat die zich in 
een veranderend magnetisch veld bevinden,” legt Her-
man uit. “Inductie kan zich voordoen als de bliksem bij-
voorbeeld in een naastgelegen boom inslaat of op een 
uitwendige bliksemafleider van een gebouw. Als de blik-
sem op die uitwendige bliksemafleider inslaat betekent 
dat nog niet dat je de spanning kwijt bent. Er lopen na-
melijk via de externe afgaande leidingen van die bliksem-
afleider hoge bliksemstromen naar de aarde waarbij er 
een magnetisch veld rond die afgaande leidingen heerst. 
Als gevolg van het fenomeen inductie kan er dan in in-
pandig parallel lopende bekabeling een (te) hoge elektri-
sche spanning worden opgewekt. Daarnaast ontstaat bij 
het afvoeren van de bliksemstromen rond de aardelek-
troden een zogenaamde spanningskegel in de grond. Als 

gevolg hiervan is het mogelijk dat via metalen delen of 
grondkabels die in de nabijheid liggen, een overspanning 
het gebouw wordt binnen gevoerd.”

Versleping
“Daarnaast kan via ‘versleping’ over enige afstand een 
hoge elektrische spanning het gebouw bereiken via ka-
bels en leidingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de 
bliksem ergens in de buurt inslaat waar kabels of leidin-
gen in de bodem liggen die naar het gebouw lopen. In 
zo’n geval is er ook sprake van een indirecte inslag en 
spreken we van spanningsversleping. Ook dit kan, als 
er verder geen barrière tegen overspanning aanwezig is, 
een desastreuze uitwerking hebben op de aanwezige in-
stallaties en elektronische apparatuur.”

Potentiaalvereffening
“Een uitwendige bliksemafleiderinstallatie alleen kan 
niet voorkomen dat er schade ontstaat aan elektronische 
systemen of elektrische installaties. Wil je je daar tegen 
wapenen, dan kan je in het pand potentiaalvereffening 
en inwendige bliksembeveiliging aanbrengen. Door de 
diverse systemen en aardingen binnen een pand met el-
kaar te verbinden, voorkom je grote en gevaarlijke span-
ningsverschillen. Zo kan er nooit een spanningsverschil, 
ook wel potentiaalverschil genoemd, ontstaan. Deze me-
thode heet potentiaalvereffening. 
Als er in een elektrisch apparaat een groot spannings-
verschil ontstaat, kan er in dat apparaat vonkoverslag 
plaatsvinden met als gevolg schade of zelfs brand. Zo’n 
vonkoverslag krijg je niet als de spanning over de sys-

Herman van Meeteren

door Cindy van der Helm
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temen en installaties zo goed mogelijk gelijk gehouden 
wordt. Zoals de naam al zegt: potentiaalvereffening zorgt 
er dus voor dat het spanningsverschil tussen geleiders bij 
een inslag hetzelfde blijft. 

Bij delen die spanning voeren, zoals E-kabels, is poten-
tiaalvereffening echter niet mogelijk. Dit wordt opgelost 
met een overspanningsbeveiliging, ook wel de inwendige 
bliksembeveiliging of ‘osa’ genoemd. Neemt de spanning 
in bijvoorbeeld een data- of energiekabel toe dan wordt 
deze door de aanwezige overspanningsbeveiliging naar 
aarde afgeleid. Zie het maar als een soort van ‘ventiel’.” 

Consequenties
“Je kan je voorstellen dat blikseminslag grote gevolgen 
kan hebben op de bedrijfsvoering. Nu vallen de conse-
quenties voor een kerk nog wel mee. Er vloeit immers 
geen bloed uit als de ringleiding of het elektronisch orgel 
niet meer functioneren. Maar wat dacht je van inslag in 

een zorginstelling. Stel dat het een zorginstelling is die 
een hoge graad van verzorging of verpleging biedt aan 
mensen die lichamelijk of geestelijk niet meer zelfstandig 
kunnen functioneren,” gaat Herman verder. “Daar komt 
een stuk geavanceerde elektronica bij kijken, want er kan 
niet continu een zuster naast zo’n patiënt zitten. Daarom 
wordt daar vaak met camera’s en bewegingsmelders 
gewerkt om mensen ook ’s nachts te kunnen bewaken. 
Als daar schade is door overspanning of bliksem, dan 
moeten we snel in actie komen. De bedrijfsvoering wordt 
immers ernstig gehinderd. Je kan hier geen risico’s mee 
nemen, want er kunnen mensenlevens vanaf hangen. 
Het gebeurt ook wel dat de brandmeldinstallatie uitvalt, 
waardoor zo’n zorginstelling niet meer beveiligd is tegen 
brand. Dan zal je er toch voor moeten zorgen dat er extra 
beveiligingspersoneel ingezet wordt om te patrouilleren. 
Bliksemschade heeft dus niet alleen financiële en tech-
nische consequenties, maar kan ook organisatorische 
gevolgen hebben.”

Onderzoek naar oorzaak
“Het gebeurt wel dat er geen zichtbare bouwkundige 
schade is. Logisch dat een verzekeraar er dan vanuit gaat 
dat er sprake is van inductie. Het gevolg daarvan kan  
zijn dat een schade niet gedekt is. Om te voorkomen dat 
verzekerden met een onbehaaglijk gevoel achterblijven, 
kunnen wij - door onderzoek te doen - aantonen of die 
conclusie al dan niet terecht is getrokken. Zo hou je wel 
de relatie met verzekerde goed. Ik kan me nog goed een 
redelijk forse schade bij een kerk herinneren waarbij er 
geen zichtbare schade was. We zagen wel een soort van 
gruis naast een muurtje in de buurt van de kerk liggen. 
Heel vreemd. Het was niemand ooit opgevallen dat dat 
gruis daar naast dat muurtje lag. Die steentjes lieten ons 
maar niet los. We zijn blijven zoeken en zagen uiteindelijk 
dat er geen inslag in de kerk geweest  was, maar op de ge-
metselde schoorsteen van het woonhuis naast de kerk. 
Weliswaar geen directe inslag op het eigen pand, maar 
het schadebeeld was daarmee wel te verklaren.”

Wel beveiligd, toch schade
“Laatst nog was er een schade, waarbij verzekerde niet 
snapte hoe het kon dat er zoveel schade was. Hij dacht 
echt goed beveiligd te zijn. We hebben in opdracht van 
de verzekeraar nader onderzoek gedaan. Wat bleek? Er 
was inderdaad heel erg veel geïnvesteerd in beveiligings-
maatregelen. Echter, sommige beveiligingen lagen nog 
netjes in doosjes op de kast. Andere waren niet goed 
aangesloten. Of de stekkertjes of draadjes zaten er hele-
maal niet in. Mooi zo’n overdaad aan beveiligingen. Maar 
je moet ze wel aansluiten.” <



Advertorial

Door bijvoorbeeld een gebrek aan ervaring kunnen de risico’s 
na een brand behoorlijk onderschat worden. Dit kan leiden 
tot een aanzienlijke toename van schade, zeker in de eerste 
dagen na de calamiteit. Roet of waterschade en de inwerking 
van brandgassen kunnen enorme schade aan een huis of  
gebouw, inboedel, machines en apparatuur veroorzaken. 

Meer dan opruimen
Dolmans Calamiteiten Diensten weet dat bij het schoonmaken 
van een brandschade meer komt kijken dan het opruimen van 
as en puin. Bij gevolgen van waterschade beperken wij, na het 
nemen van eerste maatregelen, de schade door drogings-
apparatuur te plaatsen. Bij brand komen chemische stoffen 
(HCL) vrij die in combinatie met bluswater tot ernstige schade 
aan mechanische en elektrische systemen kunnen leiden.  
Huishoudelijke en IT apparatuur kunnen dus ook beschadigd 
raken door bijvoorbeeld vocht of zuur. 

Roet zit na een brand vaak overal, zelfs op plaatsen waar u dit 
niet kunt zien. Via ventilatiesystemen in een woning of pand 
wordt het door het hele gebouw verspreid. De luchtkanalen 
zullen gereinigd moeten worden om eventuele overige schade 
te voorkomen. Denk hierbij aan schade aan het systeem die 
wordt beperkt, maar ook bacteriën die zich door een pand 
kunnen verspreiden en gezondheidsproblemen kunnen  
opleveren zullen dan worden tegengegaan. 

Indirecte schade bij brand beperken

Herstellen
Verder wordt opstal en de inboedel die door de calamiteit  
verontreinigd is schoongemaakt en indien mogelijk herstelt. 
Textiel wordt (geheel of gedeeltelijk) gereinigd door een  
stomerij die gespecialiseerd is in brandschade en elektro-
nische apparatuur nemen we (afhankelijk van de vervuiling) 
mee naar één van onze vestigingen om het daar te reinigen. 
Na reiniging testen wij de apparatuur. Keuren wij uw appara-
tuur goed, dan heeft u garantie op de door ons uitgevoerde 
werkzaamheden. Zo is een televisie of computer vaak weer te 
gebruiken. 

Een brandlucht kan hinderlijk lang blijven hangen ook hiervoor 
beschikken wij bij Dolmans over verschillende behandelings-
methoden om deze nare geur op korte termijn afdoende te 
verdrijven. Vanzelfsprekend houden wij een verzekeraar en/of 
schade-expert op de hoogte van het verloop van een schade. 

Specialistisch werk
Het voorkomen en beperken van indirecte schade na brand 
is zeer specialistisch werk. Het is aan te raden dit door een 
specialistisch bedrijf zoals Dolmans Calamiteiten Diensten te 
laten uitvoeren om schade zo veel mogelijk te beperken. Voor 
vragen of meer informatie neemt u contact op 0800-3656267 
of per mail dcd@dolmans.com. 

Dolmans

Lage Dijk-Noord 14 
Postbus 69
3400 AB IJsselstein

t 0800 - 365 62 67
w www.dolmans.com

Brandschade kan een enorme impact hebben, emotioneel maar ook 
materieel. Schade door hitte en verbranding is dan vaak maar een klein 
percentage van de totale schade. Los van de emotionele schade is de 
indirecte schade na brand veel groter, denk aan verontreiniging door 
rook, roet, (blus)water en de inwerking van brandgassen. Met een  
snelle maar deskundige aanpak is het mogelijk deze indirecte schades 
aanzienlijk te beperken. 
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Drie partijen initiëren 
kennisplatform 
beroepsziekten

Van Ameyde wil in samenwerking met de advocatenkantoren Van Traa Ad-
vocaten en Stadermann Luiten Advocaten een kennisplatform met betrek-
king tot beroepsziekten initiëren. De bedoeling is dat dit tot een netwerk 
leidt van personen en partijen die zich bezighouden met deze materie. Dit 
zei Edwin Rijsdijk van Van Ameyde op het door genoemde drie bedrijven 
georganiseerde seminar over beroepsziekten.

“Dat doen we vanuit de betrokkenheid die we voelen 
om voor slachtoffers én aansprakelijk gestelde partijen 
rechtvaardige oplossingen te vinden”, zei Edwin Rijsdijk, 
manager en consultant bij Van Ameyde. “De opzet is dat 
partijen er kennis gaan delen en dat ze er vrijelijk van 
gedachten kunnen wisselen. Daardoor kan de dialoog 
op gang komen tussen werkgevers, werknemers, ver-

zekeraars, makelaars, politiek, medische- en juridische 
wetenschap. Ervaring en kennis kan worden gedeeld op 
het gebied van claims management ten aanzien van be-
roepsziekten of vergelijkbare terreinen.” Het seminar over 
beroepsziekten, getiteld ‘Navigeren in een (on)zekere 
toekomst, De toekomst van de zwakste (?) schakel in het 
werkproces’, werd op 9 juni jl. gehouden in het VNAB ken-
nis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam. 

254 benoemde beroepsziekten
Peter van den Bedem (directeur Letsel bij Van Ameyde) 
opende het seminar. Hij begon met de vraag hoe be-
roepsziekten - naast de bekende asbestzaken en de meer 
voor discussie vatbare RSI – in de huidige tijd geplaatst 
moeten worden. Zijn alle risico’s in kaart gebracht of zien 
wij te veel over het hoofd? Als je alleen al kijkt naar de 
verschillende definities van beroepsziekte dan is er al 
ruimte voor interpretatieverschillen. In de juridische de-
finitie is er sprake van een beroepsziekte als er bewijs is 
van een rechtstreeks verband tussen een aandoening 
en blootstelling aan een gezondheidsrisico’s. Het Ne-
derlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) ziet een 
beroepsziekte als “een ziekte of aandoening als gevolg 
van een belasting die in overwegende mate in arbeid 
of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden”.  De 
laatste definitie is veel ruimer en geeft daardoor al ruimte 
voor discussie.  Van den Bedem haalde verder aan dat 
concreet cijfermateriaal over de impact van beroepsziek-
ten beperkt voorhanden is. Kijkend naar de totale kosten 
van arbeidsongeschiktheid (volgens UWV) in 2015 8,9 
miljard euro (551.100 personen), is 1,9 miljard euro werk-
gerelateerd (118.300 personen). Beroepsziekten maken 
hier onderdeel van uit. In 2015 werden er door bedrijfs-
artsen bij het NCvB 8.073 gevallen van beroepsziekten 
gemeld. Daarvan kwam 46% uit de bouwnijverheid. Het 
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft echter 
254 beroepsziekten gedefinieerd variërend van stoflong, 
bakkerseczeem tot OPS, burnout en PTSS. De gemelde 
kosten voor werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid in 

De sprekers v.l.n.r. Bart Brenninkmeijer (Mercer Marsh Benefits), Derk-Jan van der Kolk (Van Traa), Peter Knijp 
(Stadermann Luiten), Veneta Oskam (Van Traa), Edwin Rijsdijk (Van Ameyde) en Peter van den Bedem (Van Ameyde) 
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combinatie met de 254 benoemde beroepsziekten doen 
vermoeden dat het aantal meldingen ver achterblijft bij 
de werkelijkheid. Tot slot liet Van den Bedem meerdere 
actuele berichten uit de media zien waaruit blijkt dat 
dit onderwerp ook in de media veel aandacht heeft. Te 
denken valt aan Du Pont, giftig blusschuim van de brand-
weer, de overbelasting in het onderwijs en een vergif-
tigde bouwplaats in Kampen. Alles overziend was dan 
ook de slotvraag of de branche alle beroepsziekten goed 
in beeld heeft of dat alleen nog het topje van de spreek-
woordelijke ijsberg in beeld is.     

Oplossing buiten aansprakelijkheidsrecht
Derk-Jan van der Kolk (Van Traa) gaf aan dat het juri-
disch systeem gebaseerd is op aansprakelijkheidsrecht. 
Artikelen 7:658 BW (arbeidsovereenkomst; bijzondere 
verplichtingen werkgever) en 7:611 BW (arbeidsovereen-
komst; goed werkgeverschap) zijn relevant. In het huidige 
verzekeringssysteem sluit een werkgever een Aansprake-
lijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Daaronder valt de 
dekking van beroepsziekten van werknemers. Van der 
Kolk noemde alternatieven voor het huidige systeem, 
zoals vanuit het IAS voor asbestslachtoffers en de cou-
lanceregeling Chroom-6 slachtoffers die werkten bij het 
Ministerie van Defensie. Van der Kolk brak een lans voor 
het zoeken naar een oplossing buiten het aansprakelijk-
heidsrecht, bijvoorbeeld door uit te komen op een di-
recte verzekering (first party verzekering). Daarbij zou een 
werkgever verplicht zijn de verzekering voor de werkne-
mer te sluiten (minimale dekking bijvoorbeeld een mil-
joen euro) en de premie te betalen en zou de werknemer 
de verzekerde zijn. Een beroepszieke werknemer heeft 
dan een directe vordering op de verzekeringsmaatschap-
pij tot de vergoeding van de schade. Veneta Oskam (Van 
Traa) belichtte het procederen in beroepsziektezaken. Zij 
ging onder meer in op de bewijslastvolgorde, de causali-
teit, de proportionele aansprakelijkheid, de rol van des-
kundigen en de zorgplicht van de werkgever. 

Nieuwe beroepsziekten
Na de pauze startte Peter Knijp (Stadermann Luiten) 
door een beeld te tonen uit de film ‘Back tot he future’ 
uit 1989 waarin een tijdreis wordt gemaakt naar…2015. 
Dat jaar zijn we inmiddels voorbij. Veel van de ‘science 
fiction’ snufjes in die film, zijn inmiddels realiteit of in 
ontwikkeling. Denk aan drones, vingerafdruk ID, hover-
boards, vliegende auto’s. Belangrijke economisch maat-
schappelijke ontwikkelingen zijn onder meer de ener-
gie-transitie, de productie van genetisch gemodificeerd 
voedsel en ‘internet-of-things’. Alles en iedereen is altijd 
verbonden. In plaats van dagelijks bespreking van de bin-

nengekomen papieren brieven, toen hij 20 jaar geleden 
als advocaat begon, en waarbij een binnenkomende fax 
als ‘dat zal wel haast hebben’ werd bestempeld, zijn alle 
kantoorwerkers tegenwoordig in de greep van de e-mail. 
Dat bracht de spreker op het noemen van een nieuwe 
beroepsziekte: technostress. Andere als nieuw aan te 
merken beroepsziekten: dieseldampen (en andere dam-
pen als printerdampen en allerlei fijnstof), nano-deeltjes 
(deeltjes die net iets groter zijn dan atomen en eenvoudi-
ge moleculen) en cosmic clouds (denk aan de kosmische 
straling die mensen kunnen ondervinden als zij vliegen). 
Maar ook is het geenszins ondenkbaar dat de straling van 
mobiele telefoons gevaarlijk is. “Mijn mobieltje, ik heb ‘m 
in mijn colbert, dicht bij mijn lever nu, het produceert Wifi 
en Bluetooth straling en het straalt een zendmast aan. 
We zijn onafscheidelijk van onze mobiel.. het is potenti-
eel een enorm risico.” Knijp wierp de volgende vraag op: 
stel dat mensen ziek worden doordat ze te veel vliegen 
(voor de zaak en ook voor privé) of door de straling van 
hun telefoon van de zaak, waarvan ze ook in privé niet 
meer zonder willen, in hoeverre kun je dan zeggen dat 
er sprake is van een beroepsziekte? Of moet je het (ook) 
zien als een verworvenheid van het moderne leven? Knijp 
wees ook nog op Japan, waar er specifiek een term be-
staat voor mensen die sterven door overwerk; karoshi. 
Sinds anderhalf jaar is het mogelijk om karoshi wettelijk 
als doodsoorzaak aan te wijzen. Op basis hiervan kunnen 
nabestaanden een claim tegen de werkgever indienen bij 
de rechtbank.

Beroepsziekten vanuit employee benefits 
gezien
‘Letselschade’ en ‘inkomensverzekeringen’ zijn in de 
schadebranche separate gebieden. Bart Brenninkmeijer 
(Mercer Marsh Benefits) legde in zijn inleiding ‘Beroeps-

door Jan Schrijver
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ziekten vanuit employee benefits gezien’ de verbinding 
tussen beide gebieden. Je hoeft niet af te wachten tot be-
roepsziekten zich openbaren. Ook een actieve opstelling 
is mogelijk door beroepsziekten pro-actief op te sporen. 
Dat kan bijvoorbeeld door periodiek medisch onderzoek, 
door verzuimanalyse en door zorgconsumptie-analyse. 
Hij toonde een voorbeeld van een zorgconsumptie-ana-
lyse van 3706 verzekerde werknemers met een slechte 
gezondheid (zijnde 7% van een totale groep werknemers 
in de transportsector). 261 van deze werknemers hebben 
een chronische slaapstoornis. Dat is niet alleen voor de 
desbetreffende chauffeurs een gezondheidsrisico, maar 
zal uit de aard van hun beroep ook een verhoging van het 
ongevalsrisico betekenen. Daarbij speelt dat individuele 
werknemers richting hun werkgever niet voor een der-
gelijke stoornis willen uitkomen, uit angst om niet meer 
te mogen rijden. Door de krachtige computers biedt big 
data analyse mogelijkheden om inzicht te krijgen in de 
ontwikkelingen ten aanzien van beroepsziekten. Er wor-
den echter belemmeringen ondervonden doordat veel 
gegevens niet in het onderzoek mogen worden betrok-
ken, waarover toezichthouder Autoriteit Persoonsgege-
vens streng waakt. Brenninkmeijer schetste de tegenstel-
ling: werkgevers kunnen ten aanzien van beroepsziekten 
denken in termen van ‘aansprakelijkheid & personeels-
kosten’. Een andere benadering is echter om vooral te 
denken in termen van ‘goed werkgeverschap’, te meer 
omdat voor bedrijven het binnenhalen en -houden van 
de beste talenten van steeds doorslaggevender belang 
voor het succes van het bedrijf wordt. Werknemerspo-
pulaties vergrijzen en ontgroenen, ofwel de gemiddelde 
leeftijd gaat omhoog, terwijl het jonge toptalent in inno-
vatie de doorslag kan geven. Er is sprake van ‘the war of 
talent’. Daarom verdient het aanbeveling personeel als 
de voornaamste ‘asset’ van een bedrijf te zien en dus 
‘goed werkgeverschap’ te betrachten. In de VS zie je dan 
ook ontwikkelingen dat er ‘workers compensation’ pro-
gramma’s zijn (middels first party verzekering) en dat er 
een ‘employee assistance program’ wordt geboden. Ook 
voor de Nederlandse markt zou een nieuwe generatie on-
gevallenverzekering uitkomst kunnen bieden, waarbij de 
dekking incluis een ‘schadecoach’ is die zorgt dat na een 
ongeval allerlei hulp wordt geregeld in de huishouding 
(ook kinderopvang, mobiliteit, hondenuitlaat), voor de 
medisch aspecten (second opinion, wachtlijstbemidde-
ling, mentale steun, trauma zorg), voor coördinatie met 
instanties (gemeente, zorgverzekeraar) en voor funding 
(o.m. bevoorschotting en verhaal). 

Het nieuwe asbest?
Er passeerden tijdens het seminar veel beroepsziekten 
de revue. “Wat is nu het nieuwe asbest?”, zo vroeg Edwin 

Rijsdijk zich tot slot af. “Misschien is het ‘nieuwe asbest’ 
wel: asbest. Immers, nog steeds wordt asbest in grote 
hoeveelheden geproduceerd in landen als India en Chi-
na, onder slechte omstandigheden. En: asbest wordt nog 
steeds verwerkt, bijvoorbeeld in onderdelen van auto’s. 
Weliswaar zijn asbestdaken in 2024 verboden, maar er is 
veel en veel meer asbest verwerkt in gebouwen. Daar zijn 
we de komende vijftig jaar nog echt niet van af.” Na de 
afsluiting van het seminar door Rijsdijk, werd de deel-
nemers een aangeklede borrel aangeboden, waarbij 
er voldoende stof was om na te praten over dit maat-
schappelijk en voor de schadebranche zeer relevante 
onderwerp. <

Peter Knijp riep de vraag op in hoeverre je sommige beroepsziekten  (ook) moet zien als een verworvenheid van het 
moderne leven

Edwin Rijsdijk kondigde het initiatief voor een kenniscentrum beroepziekten aan
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NIVRE-VooRzIttER GEoRGE oostRom 
staat opEN VooR INspIRatIE EN 

VERNIEuwING

George Oostrom (56), managing director Benelux en Frankrijk bij Crawford 
& Company, is als u dit nummer ontvangt ongeveer een half jaar voorzitter 
van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts. Een half jaar, 
het klinkt wellicht kort, maar in de bestuurscyclus van dit instituut betekent 
het 25% van de zittingsperiode. Wat veranderde er reeds en welke wijzigin-
gen kunnen we nog meer verwachten?

Om de twee jaar wordt de voorzitter afgelost door diens 
opvolger. November vorig jaar gaf Jeroen Fröhlich de 
voorzittershamer over aan George Oostrom. De nieuwe 
voorzitter: “Als je de eer hebt om zo’n voorzittersfunc-
tie uit te oefenen, wil je uiteraard je best doen, niet al-
leen om een goed technisch voorzitter van een bestuur 
te zijn, maar ook om iets positiefs achter te laten, om 
een organisatie waar nodig bestendig te maken voor de 
toekomst, om de organisatie van zoveel mogelijk meer-
waarde te doen zijn voor de aangesloten experts en hun 
organisaties, en daarmee voor hun opdrachtgevers en 
dus uiteindelijk voor hun klanten. Dan zou je kunnen 
zeggen dat twee jaar een korte periode is. Om ervoor te 
zorgen dat het beleid zich ook op de langere termijn con-
sistent ontwikkelt, is het wel zo dat het voorzitterschap 
vooraf wordt gegaan door een periode van twee jaar vice-
voorzitterschap. Bovendien denk ik dat het goed is om 
ook de afgetreden voorzitter nog enige tijd aangehaakt 
te houden, zodat je als het ware voor elke voorzitter een 
periode van tegen de zes jaar aan betrokkenheid creëert. 
Zie het dus als een soort driemanschap, een troika, van 
voorzitter, vice-voorzitter en oud-voorzitter. Ook is het ui-
teraard zo, dat het zeker niet alleen de voorzitter is die het 
beleid bepaalt, maar het gehele bestuur.” 

Bestuur zonder vrouw
Vice-voorzitter is nu Hans de Hoog van Lengkeek, Laar-
man & De Hosson en penningmeester Wilco van Schijndel 
van Troostwijk Expertises. Voorts hebben in het bestuur 
zitting Gerrit Taal van Vanderwal & Joosten (portefeuille 
PE en Seminar), Johan van den Berg van Achmea (por-
tefeuille Toelating – Opleiding), Ronald Pols van DEKRA 
(portefeuille Werkgeversbelang) en Hans Coffeng van 
CED (portefeuille Marketing). Als je naar de samenstel-
ling van het bestuur kijkt, kun je de vraag stellen: is de ex-
pertisewereld een absoluut mannenbastion? “Gelukkig 
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…. in ons bestuur geen enkele vrouw en ja, het staat op mijn 

wensenlijst dat daar op termijn verandering in komt…

niet”, zegt Oostrom. “In een branche als Personenschade 
werken bijvoorbeeld veel vrouwen, al zijn er zeker ook 
branches waarin vrouwen sterk ondervertegenwoordigd 
zijn. Ik prijs me gelukkig dat bij Crawford & Company 
vrouwen goed vertegenwoordigd zijn. Het is ontegenzeg-
gelijk, dat er verschillen zijn tussen de soft-skills van man-
nen en vrouwen. Het situationeel inzetten van de goede 
combinatie ervan kan je als bedrijf een welkom stuk 
meerwaarde opleveren. Dat geldt niet alleen voor een 
bedrijf, maar ook voor het bestuur van een vereniging 
of stichting. In ons bestuur geen enkele vrouw en ja, het 
staat op mijn wensenlijst dat daar op termijn verandering 
in komt.” Overigens zien we ook in de acht branchebestu-
ren nauwelijks dames. Alleen in het bestuur van de bran-
che ‘Aansprakelijkheid/Technische Varia + Agrarisch’ een 
dame. Rianne Baumann, kantoorgenoot van Oostrom, is 
voorzitter van dit branchebestuur. 

Raad van inspiratie
George Oostrom heeft een - informeel -  nieuw orgaan in 
het leven geroepen, dat hij ‘raad van inspiratie’ heeft ge-
noemd. “Onze beroepsgroep van experts kun je beschou-
wen als een nogal gesloten beroepsgroep. Dat vloeit voor 
een deel ook wel voort uit de aard van onze werkzaam-
heden, waarbij het immers doorgaans zo is dat de ver-
zekerden ons zien als ‘op hun dak gestuurd’ door de ver-
zekeraar. We hebben een natuurlijke positie van ‘tussen 
de partijen in’. Dat is niet altijd even simpel, maar daar 
leer je professioneel mee omgaan. Je probeert je werk 
uiteraard zo goed mogelijk te doen en het kan uiteraard 
geen kwaad om met collega-experts, binnen je eigen be-
drijf of van andere bedrijven, daarover te klankborden. 
Maar vergeet niet om kritisch te zijn op jezelf, vergeet niet 
om daartoe ook breed buiten je eigen kring te bevragen 
wat anderen ‘ervan’ vinden. Niet uit onzekerheid, wél om 
open te staan.” Oostrom vervolgt: “Dat geldt zeker ook 
in mijn rol als voorzitter van het instituut. Ik denk dat de 
zichtbaarheid van het NIVRE verbeterd kan worden, maar 
hoe zichtbaar zijn wij vanuit de ogen van verschillende 
partijen waarmee wij te maken hebben? En wat voor 
stappen zouden we moeten ondernemen? Hoe kunnen 
we de banden met de diverse voor ons relevante koepels 
versterken? Vraag een koepel: Wat kunnen wij als NIVRE 
voor jullie betekenen? Welke rollen kunnen wij voor jullie 
vervullen?” 

Vaste denkpatronen loslaten
De NIVRE-voorzitter heeft nu twee bijeenkomsten met de 
raad van inspiratie gehad, met daarin NARIM-voorzitter 
Annemarie Schouw, VNAB-voorzitter Wim Span, make-
laar Rob de Bruin (Aon), beursverzekeraar Jos Lagarde 
(MSIG), Chris van Toor (Verbond van Verzekeraars), Wim 
Diepenbroek (Adfiz, Anva), Suzanne Bordewijk (WIJ Advo-
caten). Gekeken wordt nog of er ook iemand van de NVGA 
kan aanschuiven. Waarom is er niet voor een gebruike-
lijke betiteling als ‘raad van advies’ gekozen? Oostrom: 
“Advies is veelal iets dat je gericht vraagt en dan krijgt. 
Het is mij er meer om te doen van anderen te kunnen le-
ren. Dan beperk je je door te focussen op het stellen van 
vragen. Ik zoek naar de ‘wow-factor’, naar het creatieve, 
het out-of-the-box denken, het in tweerichtingsverkeer 
elkaar inspireren dus. De eerste meeting heb ik daarom 
enkele maanden geleden niet in een kantooromgeving 
gehouden, maar ik had mijn gasten uitgenodigd in een 
betrekkelijk nieuw restaurant in Rotterdam, Fitzgerald, 
dat mij elke keer als ik daar kom weet te inspireren, door 
zijn gerechten, waarvan je denkt: hoe verzinnen ze het om 
die ingrediënten te combineren, hoe durven ze dat, maar 
wat ziet het er fantastisch uit, en ze komen tot smaken 
die ik niet eerder heb ervaren. Door vaste denkpatronen 
te durven loslaten, kun je tot écht nieuwe ideeën komen.” 
De tweede bijeenkomst vond plaats op het kantoor van 
Crawford & Company in Amsterdam. 

Young NIVRE
Om open te staan voor vernieuwing is het eveneens goed 
om de binnen het NIVRE aanwezige jongere experts be-
stuurlijk goed aan te laten haken. Een ‘Young NIVRE’ is 
in het leven geroepen. Vertegenwoordigers ervan kun-
nen bijvoorbeeld aanschuiven bij bestuursvergaderin-
gen om ons als bestuur gevraagd en ongevraagd hun 
visie te geven. Oostrom: “Wie de jeugd heeft, heeft het 
heden, vind ik.” De Young NIVRE-commissie is inmiddels 
samengesteld en bestaat uit vier leden uit verschillende 
productgroepen, te weten voorzitter Didi Redegeld (Cun-
ningham Lindsey Nederland), Rutger Fortuin (TVM Verze-

door Jan Schrijver
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keringen), Frank van der Lugt (DEKRA Experts) en Maarten 
Schaap (Vanderwal & Joosten). Young NIVRE adviseert 
het NIVRE-bestuur op verschillende gebieden, waarbij de 
speerpunten liggen op de reeds ingezette vergrijzing in 
het register en het wekken van interesse voor het beroep 
van de schade-expert. Nieuw ingestroomde jongeren tot 
de leeftijd van 35 jaar behoren tot de doelgroep van de 
commissie.

PE afsluiten met kennistoets
Een wijziging die recentelijk is aangekondigd is, dat het 
PE-systeem aangescherpt gaat worden door met ingang 
van 2018 alle kennisbijeenkomsten te gaan afsluiten met 
een kennistoets. De ervaringstermijn voor inschrijving in 
het NIVRE-Register wordt verkort van vijf naar drie jaar. 
Voor communicatie van nieuws zal het NIVRE meer dan 
voorheen gebruik gaan maken van het social medium 
LinkedIn. “Als bestuur moeten we ernaar streven nóg 
sneller tot besluiten te komen. Wat nadrukkelijker dan 
men tot op heden van ons gewend is, zullen we onze 
standpunten over actualiteiten naar buiten moeten 
brengen”, stelt de voorzitter. Op termijn kan er ook naar 
het tuchtrecht gekeken worden; wellicht kunnen proces-

sen meer gebruik gaan maken van de hedendaagse ICT-
mogelijkheden.

Rendez Vous
Wat reeds veranderde was het Rendez Vous d’Expertise. 
Dat vond op 6 april in Hotel Van der Valk Vianen in de 
nieuwe opzet plaats. De gebruikelijke plenaire sessies 
waren vervangen door workshops die door de diverse 
branchegroepen georganiseerd waren. “Die nieuwe opzet 
is prima bevallen en voor herhaling vatbaar, met nog wat 
finetunen van enkele punten. Denk aan meer parkeerge-
legenheid en of slim inzetten van shuttles. Of mijn korte 
toespraak tijdens de borrel na afloop in het restaurant, die 
slechts door een deel van de aanwezigen goed gevolgd 
kon worden.” In die korte toespraak bracht de voorzitter 
met feiten en cijfers het maatschappelijk belang van de 
NIVRE-experts goed over het voetlicht.  Al heeft dan niet 
iedereen die toespraak kunnen horen, een gedrukte facts-
heet met de genoemde feiten en cijfers werd verspreid 
op het Rendez Vous d’Expertise. Dat is handig want deze 
factsheet kan goed gebruikt worden door de beroeps-
groep om de boodschap naar buiten uit te dragen. De 
kracht van ook deze boodschap zit ‘m in het herhalen. <

… wie de jeugd 

heeft, heeft het 

heden…
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Troostwijk Groep overgenomen door Tinsa Group
Het Spaanse taxatiebureau Tinsa Group heeft vorige maand de Troost-
wijk Groep overgenomen. Daarmee vallen alle activiteiten van Troost-
wijk Groep nu onder de Tinsa Group. Dat zijn taxatie-, expertise- en real 
estate activiteiten. De Nederlandse vennootschappen van Troostwijk 
Groep blijven ongewijzigd onder de huidige merknamen actief in de 
markt, te weten Troostwijk Taxaties, Troostwijk Expertises, Troostwijk 
Real Estate en Apresa (zie verder website 07-06-2017). 

Wft Jaarboek 2017
Bureau DFO heeft het ‘Wft Jaarboek 2017’ uitgebracht. In dit boek wordt 
voor ondernemers in de financiële branche vanuit een praktische in-
steek een overzicht gegeven van de voor hen geldende toezichtswetge-
ving. Bureau DFO wil jaarlijks een nieuwe editie van dit boek uitgeven 
(zie verder website 07-06-2016). 

MKB vreest cybercriminaliteit
40% van de ondernemers ziet cybercriminaliteit als een negatieve in-
vloed op het ondernemerschap. Dat blijkt uit een onderzoek van Al-
lianz onder ruim vijfhonderd ondernemers (mkb en zzp). De factoren 
met een negatieve invloed op het ondernemen zijn voorts, gerangschikt 
naar percentage dat deze genoemd worden door de ondervraagden: 
toename files 27%, goedkope buitenlandse krachten 23%, macht van 
multinationals 22%, vergrijzing 19%, robotisering 16%, social media 
15%, snel veranderende markten 15%, automatisering & digitalisering 
8%, deeleconomie 7%, mvo-beleid 7% en vrouwen aan de top 4% (zie 
verder website 15-06-2017) 

NIVO NOORD neemt Van Gunst Asbestsanering over
Per 1 juni jl. is het bedrijf Van Gunst Asbestsanering uit Bolsward over-
genomen door NIVO NOORD te Leeuwarden. Asbestsanering wordt de 
vierde pijler van NIVO NOORD, naast het bestaande dienstenpakket van 
facilitaire dienstverlening, specialistische reiniging en calamiteitendien-
sten. Van Gunst Asbestsanering saneert jaarlijks direct en indirect zo’n 
3000 wooneenheden voor diverse woningcorporaties en vastgoedbe-
heerders. Van Gunst heeft onder meer een licentie voor het gebruik van 
een vernieuwende innovatieve saneringsmethode ‘Mini Containment’. 
NIVO NOORD opereert in Noord Nederland en heeft vestigingen in Leeu-
warden, Zwolle en Groningen en biedt werk aan ruim 1000 medewer-
kers. In 2017 bestaat het bedrijf 25 jaar (zie verder website 01-06-2017).

S C H A D E b e D r i j v i g h e D e n

Het contract wordt onder toeziend oog van de notaris getekend, met zittend van links naar 
rechts: Wiebe van der Meulen, Annette van der Meulen, Pytrik Meindertsma-van Gunst en 
Rients van Gunst
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Het kapitaal of de zwakste schakel?

De mens centraal 
binnen je organisatie

U kent vast wel bedrijven die aangeven: “Onze medewerkers zijn het kapi-
taal van ons bedrijf”. Maar kent u ook bedrijven die aangeven: “Onze mede-
werkers zijn de zwakste schakel in onze informatie beveiligingsketen”? Ik 
hoor u antwoorden “Nee, dat hoor je bedrijven nooit zeggen”, terwijl keer 
op keer wordt bewezen dat de mens de zwakste schakel is in de informa-
tie beveiligingsketen. Dezelfde mens die ook het kapitaal is van het bedrijf. 
Als professional in de schadebranche heeft u hiermee in uw eigen bedrijf 
te maken, terwijl deze problematiek voor de schadebranche bovendien 
een nieuwe markt en werkgebied vormt voor verzekeringsmaatschappijen, 
schade-experts, assurantieadviseurs, consultants en advocaten. 

Dit artikel is geschreven door 
Marco Hoekstra met input van 
de broers Maarten en Arthur 
Timmerman van Awareways

We lezen dagelijks in de krant over bedrijfs-, persoons- 
en overheidsinformatie die gelekt is. Maar hoe gebeurt 
zoiets nu? Ieder bedrijf heeft tegenwoordig toch slimme 
ICT-ers of informatie security officers in huis om dit te 
voorkomen? Het probleem zit hem precies daar. De ver-
antwoordelijkheid wordt afgeschoven naar enkele men-
sen binnen de organisatie, terwijl het de verantwoor-
delijkheid is van de gehele organisatie. Het gevolg: het 
beperkt zich tot het opstellen van regels en procedures 
om zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Veel kan op deze 

manier worden ondervangen. Echter vaak ook tot frus-
tratie van management en medewerkers omdat het ten 
koste kan gaan van hun eigen vrijheid in wijze van werken 
of omdat het extra handelingen meebrengt.  
 
Onlangs nog was er een verzekeraar die het uitstekende 
idee had om “2 factor identification” structureel in te 
voeren binnen zijn organisatie. Een uitstekend idee van-
uit beveiligingsoogpunt maar uiteindelijk hebben ze het 
moeten terugdraaien omdat de medewerkers het teveel 
gedoe vonden. Je moet je medewerkers natuurlijk wel 
meenemen in dit soort zaken. Als de medewerkers de ri-
sico’s echt zouden inzien, dan zouden ze ‘het gedoe’ veel 
minder een  probleem vinden. 
 
(On)bewust (on)bekwaam 
De gemiddelde medewerker is onbewust onbekwaam 
ten aanzien van informatiebeveiliging. Terwijl de verant-
woordelijk ict-/informatiemanager juist bewust (en soms 
zelfs onbewust) bekwaam is hierop. Dat zorgt vaak voor 
onbegrip en daarmee is het borgen van de juiste regels 
en procedures vaak zeer lastig. Je moet dus naar een 
zogenaamd ‘level playing field’ toe waarin iedereen ver-
stand heeft van informatiebeveiliging. En dan heb ik het 
niet over de techniek erachter maar wel over hoe om te 
gaan met informatie in het huidige tijdperk. Ik noem het 
‘bewustwording van de risico’s die er zijn met betrekking 
tot het omgaan met informatie (digitaal en niet digitaal)’ 
 
Uit een net afgerond onderzoek over ‘zwerfinformatie’ 
blijkt dat ondanks alle aandacht die de afgelopen jaren 
aan security is besteed mensen zich nog steeds nauwe-
lijks bewust zijn van de waarde van informatie en van de 
onveilige manier waarop zij daarmee omgaan (http://
www.emerce.nl/wire/zwerfinformatie-onveilig-gedrag-
grootste-gevaren-security).
 
Zelf werk ik veel onderweg op verschillende locaties en 
zie ik nog steeds veel mensen gebruikmaken van open-
bare onveilige netwerken zonder dat ze de risico’s hier-
van kennen, zie ik nog steeds met regelmaat laptops 
waarop passwords op een geeltje geplakt staan, hoor ik 
nog steeds dat veel mensen even wat werkdocumenten 
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naar hun privé e-mail sturen zodat ze er thuis verder aan 
kunnen werken, enzovoort. 
 
 
Het huidige tijdperk 
Je moet zaken altijd zien in het kader van de tijd. We le-
ven in een ‘connected world’. Alles lijkt met elkaar ver-
bonden te zijn en dat wordt alleen maar meer. Even je 
temperatuur of het licht in huis aanpassen via een app, 
het beeld van je beveiligingscamera in je tuin of de kin-
derkamer online bekijken, en zo meer. De term ‘big data’ 
is al jaren een onderwerp van gesprek en dit is ook van 
toepassing op bijvoorbeeld klantendata. Wist u dat ge-
middeld elke anderhalf jaar de hoeveelheid data die een 
bedrijf bezit verdubbelt? En daarmee dus ook de risico’s 
als er iets fout gaat. 
 
Er vindt een versnelling in de verandering plaats. Zie het 
zoals de dataverdubbeling elke anderhalf jaar, dit is meer 
dan exponentieel (verdubbeling elke 2 jaar). Reken 1, 2, 
4, 8, 16, 32, 64, maar heel even verder… Een grafiek ervan 
maakt het snel duidelijk want je ziet dat naarmate de tijd 
verstrijkt de grafiek steeds steiler wordt.
 
91% van alle hacks (digitaal inbreken, zeg maar) begint 
met een phishing mail. U kent ze wel van die mails waarin 
ze u berichten dat u bijvoorbeeld een erfenis vanuit het 
buitenland krijgt of mails die wellicht wat minder een-
voudig te zijn herkennen als frauduleus. U klikt op een 
linkje in de mail of opent een bijlage en zonder dat u er 
erg in hebt, kunnen hackers meekijken wat u doet en/of 
door uw e-mails en bestanden heen zoeken. Het begint 
klein en voordat u het weet, wordt er zo grote schade aan 
het bedrijf aangericht. Los van de schade door misbruik 
van informatie door deze hackers is de imagoschade 
vaak enorm zodra het lek ook in het nieuws komt. En dat 
is tegenwoordig meestal het geval. 
 
Vaak wordt er bij hacks ingespeeld op emoties. Dat noe-
men we dan Social engineering of social hacking. Het is 
een techniek waarbij een computerhacker een aanval op 
computersystemen tracht te ondernemen door de zwak-
ste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, 
te kraken. De aanval is gericht op het verkrijgen van ver-
trouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker 
dichter bij het aan te vallen object kan komen. De be-
roemdste kraker die van deze techniek gebruikmaakte, 
is Kevin Mitnick. Hij heeft zijn ervaringen verwoord in het 
boek The Art of Deception (https://nl.wikipedia.org/wiki/
Social_engineering_(informatica).
 

De mens is dus de zwakste schakel in de keten maar dat 
geldt niet alleen voor de mensen binnen uw eigen orga-
nisatie maar ook voor de mensen die werken bij organi-
saties waar u taken aan hebt ge-outsourced. Denk dan 
bijvoorbeeld aan de medewerkers van een call center. De 
Autoriteit Persoonsgegevens deelt deze mening en zal 
het nooit een geldig excuus vinden als er een datalek is 
voor wat betreft persoonsgegevens door een extern inge-
zet bureau. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van 
uw eigen organisatie. 

Autoriteit Persoonsgegevens en datalekken 
Ik noemde al even De Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
Verdieping in de Wet Bescherming persoonsgegevens 
(WBP) waar de AP toezicht op houdt, is voor verzekeraars 
van groot belang. De meldplicht datalekken is hier een 
onderdeel van. 
 
De meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 in Ne-
derland van kracht is zal per 25 mei 2018 worden vervan-
gen door een Europese privacyverordening, de algemene 
Verordening Gegevens bescherming (AVG).  Vanaf dat 
moment is in de hele Europese Unie één privacyregeling 
van toepassing zijn. Deze regeling gaat op veel punten 
nog een stap verder dan de huidige Nederlandse regeling 
(http://www.justitia.nl/privacy/).

In essentie gaan de WBP-regels over het (geautomati-
seerd) verwerken van persoonsgegeven, waar u zich als 
organisatie aan moet houden. Persoonsgegevens wor-
den gedefinieerd als gegevens aan de hand waarvan een 
persoon geïdentificeerd kan worden. Denk hierbij aan 
naam- en adresgegevens maar ook e-mailadressen, pas-
foto’s, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen en 
gegevens die een waardering geven over een persoon, 
bijvoorbeeld iemands IQ.

De wetgever onderscheidt ook bijzondere persoonsgege-
vens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en waarvan 
de verwerking iemands privacy ernstig kan aantasten. 
Zulke gegevens mogen alleen onder zeer strenge voor-
waarden worden verwerkt. Dit zijn gegevens waar juist 
verzekeraars veel mee te maken hebben. Denk aan ge-
gevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, 
gezondheid of strafrechtelijk verleden. Maar ook een 
lidmaatschap van een vakvereniging of je burgerservice-
nummer (BSN) vallen hieronder.

Je mag dus niet zomaar alles met deze gegevens doen. 
Maar nog bekender is inmiddels artikel 34a van de WBP; 
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de regeling rondom het melden van een datalek. Diverse 
zorginstellingen en gemeenten zijn al in het nieuws ge-
weest door datalekken. Vaak was ook hier een menselijke 
fout de oorzaak. Een gevoelig onderwerp per mail waar-
bij alle e-mailadressen in de CC stonden, gestolen lap-
tops, verloren usb-sticks maar ook geprinte lijsten met 
klantgegevens die in de verkeerde handen zijn gekomen. 

Naast het melden van een datalek aan de AP ben je als 
organisatie ook verplicht om de gedupeerden onverwijld 
op de hoogte te brengen dat hun persoonsgegevens op 
straat liggen. Flinke imagoschade dus naast de mogelijke 
boete van maximaal 820.000 euro of 10% van de jaarom-
zet. Zo ondervond recentelijk nog de Postcode Loterij. 

Conclusie
Verandering gaat niet weg en kunnen we maar beter 
omarmen. Ook de verandering dat iedere medewerker 
binnen een organisatie zelf de beveiligingsrisico’s moet 
kunnen inzien en hiermee om moet weten te gaan als 
onderdeel van zijn of haar dagelijkse werk. We hebben 
het hier dus over een structurele verandering van gedrag 
onafhankelijk van type werk en niveau. De mens tot ster-
ke schakel in de informatiebeveiliging maken, kan alleen 
door iedere medewerker bewust en bekwaam te maken 
voor wat betreft informatiebeveiliging. <

Ruim vijftig insurtech-bedrijven in Westergasfabriek
DIA (Digital Insu-
rance Agenda) kan 
terugkijken op een 
geslaagd evene-
ment, waarbij in 
een omgeving van 
industrieel erfgoed 
een aanzienlijk 
aantal insurtech 
initiatieven zich 
voor een interna-

tionaal publiek heeft gepresenteerd. Zes daarvan wonnen een 
DIAmond-award. Hieronder 2 initiatieven van Nederlandse make-
lij, FRISS en Backbase. Niet minder dan 850 bezoekers van meer 
dan 250 bedrijven uit 40 verschillende landen uit alle continenten 
togen naar Amsterdam voor deze tweede editie van DIA (de eerste 
editie vond vorig jaar plaats in Barcelona). Ruim vijftig insurtech-
bedrijven, gelijkelijk verdeeld over beide dagen, hielden in de 
oude gastank van de Westergasfabriek pitches van ongeveer tien 
minuten en hadden op de dag dat zij de pitch hielden bovendien 
een stand op de beursvloer in een oude hal van de gasfabriek (zie 
verder website 10-05-2017, 11-05-2017, 17-05-2017).

Thoma koopt RAB
Thoma Exploitatie BV uit Lochem heeft met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2017 de aandelen overgenomen van Risiko Analyse 
Buro BV en RAB Assuradeuren BV uit Rijssen (zie verder website 
10-05-2017). 

Turien dekt 3D-printende prosumers
Volmachtbedrijf Turien & Co. heeft de 3D-verzekering gelanceerd, een ver-
zekering die schade door ondeugdelijke producten uit een 3D-printer dekt. 
Met de 3D-verzekering richt het volmachtbedrijf zich op ‘prosumers’: produ-
cerende consumenten die actief zijn met een 3D-printer (zie verder website 
10-05-2017).

Verhuizing GroenExpertise naar Marknesse
GroenExpertise heeft zich gevestigd in Dyntes Tech Park aan de Voorsterweg 
28 in Marknesse. Het expertisebureau hield tot voor kort kantoor in Lelystad. 
Het bureau bestaat sinds 2009 en behandelt schaden in de agrarische sec-
tor, groene ruimte en het MKB (zie verder website 03-05-2017).

AREPA gekocht door Envista
Het in de VS gevestigde Envista Forensics heeft per 1 mei 2017 AREPA over-
genomen. Envista levert wereldwijd diensten op het gebied van forensische 
techniek & reconditionering, levert storingsanalyse, brand- en explosie-
onderzoek, digitale recherche, ongevallenreconstructie, bouwadvies, geo-
technische techniek, schade-evaluatie en reconditionering van installaties 
na allerlei rampen. Gewerkt wordt vanuit 30 kantoren verspreid over Noord-
Amerika, Latijns-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Singapore en 
Australië.  

AREPA is gespecialiseerd in industriële en high-tech reconditionering en 
heeft het hoofdkwartier in Denemarken. AREPA, opgericht in 1981, heeft 
meer dan honderdtwintig werknemers in tien kantoren verspreid over De-
nemarken, Nederland en Zweden (zie verder website 03-05-2017). 

S C H A D E b e D r i j v i g h e D e n
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‘Just trust’ 
is de boodschap in het 

vijfde GOMA-symposium
Wat gebeurt er als in de medische wereld het vertrouwen tussen professio-
nals onderling en tussen professionals en patiënten met letselschade ont-
breekt? Waarom is vertrouwen belangrijk en hoe kan het worden hersteld 
nadat er iets is misgegaan? Dergelijke vragen waren op 12 mei 2007 aan 
de orde tijdens het jaarlijkse symposium van De Letselschade Raad in het 
kader van de GOMA: Gedragscode Openheid medische incidenten; betere 
afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. In Theater Gooiland in Hilversum 
gaven zeven vrouwen vanuit verschillende disciplines hun kijk op de zaak. 
Mr. Oswald Nunes, advocaat en partner bij KBS Advocaten in Utrecht, trad 
tijdens de middag als dagvoorzitter op.

Judith Clark
Dr. Judith Clark, clinical risk manager bij de Medical De-
fence Union (MDU) in het Verenigd Koninkrijk, beet op het 
GOMA-symposium het spits af. De MDU is de aansprake-
lijkheidsverzekeraar van een groot aantal ziekenhuizen. 
Clark lichtte het Britse verzekeringssysteem toe, dat 
grotendeels op wantrouwen is gebaseerd, zo bleek uit 
haar presentatie. Ze zei dan ook bezorgd te zijn over het 
aantal claims, en de omvang daarvan, die tegen de leden 
van MDU worden ingediend en over de impact daarvan 
op die leden, qua tijd, emoties, bedreigingen en kosten. 

De situatie is zelfs zo ernstig dat de claimcultuur Britse 
artsen ervan weerhoudt activiteiten te ondernemen die 
hogere risico’s en hogere kosten bij incidenten met zich 
meebrengen. Een huisarts bijvoorbeeld zal niet snel extra 
uren maken, gezien de risico’s daarvan. Overigens zijn de 
meeste claims in het Verenigd Koninkrijk niet succesvol. 
De MDU heeft in de periode van 2010 tot 2014 ongeveer 
80 procent van de claims tegen haar leden weten te weer-
leggen, meestal met behulp van een gedetailleerd exper-
tiseonderzoek (en dat heeft dan weer wel een hoge prijs). 
Inherent aan de claimcultuur is het Britse systeem dat 
procederen aanmoedigt in plaats van dat het probeert 
problemen via andere routes op te lossen. Judith Clark 
concludeerde aan het slot van haar presentatie dat er 
slechts een dun verband is tussen effectieve en veilige 
zorgverlening enerzijds en het resultaat van claims an-
derzijds. Er is maar weinig bewijs dat een betere en veili-
gere zorg tot minder claims leidt.

Annemiek van Reenen
Letselschadejurist, gespecialiseerd in medische aan-
sprakelijkheid, en adjunct-directeur bij Hofmans Letsel-
schade mr. Annemiek van Reenen-ten Kate sprak over 
vertrouwen en samenwerking als conditio sine qua non 
bij de afwikkeling van een letselschade na een medisch 
incident. De casus die zij behandelde betrof een vierjarig 
meisje bij wie een kwaadaardige bottumor (een Ewing-
sarcoom) over het hoofd werd gezien. De groei ervan was 
al tien maanden ervoor, toen het meisje vanwege pijn in 
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haar ribben was onderzocht, op een röntgenfoto zicht-
baar geweest. Het meisje zou twaalf jaar later aan deze 
ziekte overlijden. Van Reenen gaf aan dat het verdrietige 
voorbeeld toch als een ‘good practice’ kon worden be-
schouwd, omdat allerlei partijen op allerlei momenten 
in deze casus goed met elkaar hadden samengewerkt. 
Er werd goed gecommuniceerd, waardoor er snel duide-
lijkheid voor de ouders van het meisje werd gecreëerd. 
Belangrijk was ook de snelle erkenning door het zieken-
huis van het incident en de schade. Door de goede sa-
menwerking tussen de zorgverlener en diens verzekeraar 
enerzijds en de patiënte en haar vertegenwoordigers 
anderzijds was er duidelijk minder secundaire victimi-
satie ontstaan. “De afwikkeling van letselschade na een 
medisch incident is maatwerk”, concludeerde Annemiek 
van Reenen. “Elke casus is anders, er zijn veel partijen bij 
betrokken en dus is er geen goede oplossing denkbaar 
zonder goede samenwerking.”

van ondersteuning worden benaderd, waarbij de routi-
nematigheid van dat aanbod moet worden benadrukt. 
Belangrijk is verder dat de ‘peer supporter’ niet als psy-
choloog of als psychiater te werk gaat en ook geen me-
dicijnen voorschrijft. Inmiddels wordt in het UMCG niet 
alleen bij calamiteiten ‘peer support’ aangeboden, maar 
bij alle incidentenmeldingen.

Mariska Scheuer
Drs. Mariska Scheuer is chirurg en medisch adviseur op 
het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Bovendien 
is zij oud-inspecteur van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg. Scheuer besprak in haar presentatie niet al-
leen hoe geschaad vertrouwen kan worden hersteld, 
maar ook het tegenovergestelde daarvan, namelijk welk 
gedrag vertrouwen kan ondermijnen. Zij noemde onder 
meer horkerig gedrag, kortaf en gehaast zijn, afspraken 
niet nakomen, mensen met een kluitje in het riet sturen, 
een kort lontje hebben, respectloos zijn, discrimineren, 
potjeslatijn gebruiken, arrogant op een voetstuk blijven 
staan en iemand terechtwijzen waar anderen bij zijn. 
Overigens doen Nederlandse artsen het op dit gebied 
niet slecht, aldus Mariska Scheuer. Huisartsen scoren 
gemiddeld een 8,0 voor vakkennis en een 8,2 voor so-
ciale vaardigheden, medisch specialisten een 8,3 voor 
vakkennis en een 8,1 voor sociale vaardigheden. Mariska 
Scheuer gaf aan in haar werk veel geleerd te hebben van 
haar leermeesters Covey (sr. en jr.), Confucius, Ghandi en 
Mandela. Ook zei ze dat ze de wijze raad van haar opa, 
in haar poëziealbum toen ze zes jaar oud was, nooit was 
vergeten:  leer te kunnen wat je doet, leer te willen wat je 
moet, maar uw wil en daad zij goed.

Marina Eckenhausen
Dr. Marina Eckenhausen is hoofd medisch specialistische 
zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij be-
handelde de vraag wat transparantie en vertrouwen voor 
het toezicht in de zorg betekenen. Volgens Marina Ecken-
hausen behoort de Nederlandse gezondheidszorg tot de 
beste van Europa en is de inspectie er veel aan gelegen 
die te behouden, ook voor volgende generaties. Daarbij 

Hanneke Kluin
Prof. dr. Hanneke Kluin-Nelemans, emeritus hoogleraar 
Hematologie en voormalig voorzitter van de Commissie 
Calamiteiten Patiëntenzorg van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, besprak het fenomeen ‘peer sup-
port’: de ondersteuning door een collega na een medisch 
incident. In 2012 gaf de raad van bestuur van het UMCG 
opdracht om alles wat zich rond calamiteiten voordoet, 
te verbeteren en om een ‘peer support’-programma te 
starten voor medewerkers die bij een calamiteit betrok-
ken raken. In het ziekenhuis werd vervolgens een ‘peer 
support’-team samengesteld met vijftig à zestig daartoe 
geschoolde leden, van wie er bij een calamiteit een of 
twee ad hoc worden ingezet, overigens pas nadat degene 
die een fout heeft begaan desgevraagd heeft aangegeven 
daar behoefte aan te hebben. In het UMCG gebeurde dit 
tot nu toe in ongeveer 35 procent van de gevallen waarin 
‘peer support’ werd aangeboden. In haar presentatie 
benadrukte Hanneke Kluin dat ‘peer support’ het beste 
door de eigen beroepsgroep kan worden gegeven en al-
leen in een veilige cultuur effectief kan zijn. Degene die 
een fout heeft begaan, moet proactief met een aanbod 
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vindt een verschuiving plaats van vooral het bewaken 
van veiligheid en kwaliteit naar ook het bevorderen daar-
van. De Inspectie voor de Gezondheidszorg werkt in een 
complexe omgeving, met 28 relevante wetten en duizen-
den door zorgpartijen zelf opgestelde richtlijnen en met 
1,2 miljoen zorgprofessionals op meer dan 40.000 loca-
ties. In die context heeft de inspectie vertrouwen in de 
eigen motivatie van zorgverleners om goede zorg te bie-
den, aldus Marina Eckenhausen. Daarbij wordt naar een 
balans gestreefd tussen leren enerzijds en maatregelen 
nemen anderzijds. In de afgelopen jaren was het de visie 
van de inspectie dat met het verbeteren van de naleving 
ook de risicobeheersing en daarmee de kwaliteit van de 
zorg verbeterde. Nu groeit echter de overtuiging dat waar 
angst regeert niet wordt geleerd. Daarom legt de inspec-
tie nu meer de verbinding naar vertrouwen, openheid  en 
het lerend vermogen, maar waar men niet wil of kan le-
ren, wordt nog steeds scherp gehandhaafd.

het politiek-bestuurlijke discours, bekijkt in dit essay het 
begrip ‘transparantie’ van alle kanten. Zij constateert dat 
de hang naar transparantie in de laatste decennia een 
enorme vlucht heeft genomen, zozeer dat het lijkt alsof 
al die openbaarheid en openheid vanzelfsprekend is en 
alsof het de norm is. Die groeiende behoefte aan informa-
tie past volgens Scholtes bij de tijdsgeest. “Onbehagen 
ligt eraan ten grondslag”, aldus Scholtes. “Schaalvergro-
ting van publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en 
lokaal bestuur ontneemt de mogelijkheden tot herken-
nen en gekend worden.” Erna Scholtes spoort aan tot een 
herbezinning op de toenemende roep om transparantie. 
Recht doen aan ‘de relationele kanten van transparantie’ 
is volgens haar een verrijking van de nieuwe GOMA en te-
vens een uitdagende opdracht aan de branche. “Komen 
tot ‘GOMA 2.0’ is een oefening in nederigheid, gestoeld op 
vertrouwen”, zo concludeert zij aan het slot van haar essay.

Erna Scholtes
Bestuursadviseur bij Twynstra Gudde dr. Erna Scholtes 
schreef in opdracht van De Letselschade Raad een es-
say over transparantie als opmaat naar de herziening 
van de gedragscode GOMA. Van dit essay, ‘De andere 
kant van transparant. Spreekt openheid vanzelf?’, werd 
tijdens het GOMA-symposium het eerste exemplaar uit-
gereikt aan Marina Eckenhausen van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. Ook alle deelnemers aan het sym-
posium ontvingen na afloop een exemplaar ervan. Erna 
Scholtes, autoriteit op het gebied van transparantie in 

Deborah Lauria
Het slotwoord tijdens het symposium was aan Deborah 
Lauria, directeur van De Letselschade Raad. Zij vertelde 
over de fusie van De Letselschade Raad met de Stichting 
Keurmerk Letselschade (SKL) op 1 januari 2017. Dankzij 
deze fusie is één nieuw, onafhankelijk kwaliteitsstelsel 
voor de letselschadebranche ontstaan, het Register Let-
selschade. Dit register vervangt de registers Gedragscode 
Behandeling Letselschade (GBL) en GOMA en het keur-
merk van SKL. Deborah Lauria ging daarnaast in op de 
benoeming per 1 mei 2017 van Tjibbe Joustra tot voorzit-
ter van De Letselschade Raad. Hij volgde Aleid Wolfsen 
op, die het voorzitterschap van De Letselschade Raad in 
de afgelopen acht jaar bekleedde. Tjibbe Joustra was 
tot april 2004 voorzitter van de raad van bestuur van het 
UWV, hij was vijf jaar lang nationaal coördinator terroris-
mebestrijding en is sinds februari 2011 voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deborah Lauria bena-
drukte tot slot dat het bestuur van De Letselschade Raad 
bijzonder verheugd is met de toetreding van Joustra als 
voorzitter en zei erop te vertrouwen dat met hem weder-
om een deskundige voorzitter aan de raad kan worden 
verbonden. En daarmee kon de cirkel van vertrouwen in 
elkaar als professionals, het thema van de middag, op 
een mooie wijze worden gesloten. <
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SchoenmakerS lopen 
(SomS) op verSleten 

zolen
Voor een intermediair zijn klanten het allerbelangrijkst, daar 
“eten” we namelijk van. Ook ons personeel moet er regelma-
tig van doordrongen worden dat het goed behartigen van de 
belangen van klanten voortdurende aandacht behoeft. In 
de praktijk liep ik er regelmatig tegenaan dat een (nieuwe) 
medewerker vroeg “wat moet ik deze klant nu in dit speci-
fieke geval adviseren?”. Daarbij moest ik regelmatig aan een 
wijze les denken die ik van een senior in ons vakgebied had 
geleerd in 1996. Toegegeven, een oude les, maar een die nog 
steeds geldt. De les.  

“Stel je de volgende situatie voor: 
1. Je zit met alle kennis die jij hebt, nu aan de andere 
 kant van de tafel op de stoel van de klant. 
2. Welk advies zou je dan willen horen van de adviseur 
 tegenover je?  
3. Als je dat advies geeft (wat jezelf zou willen horen), 
 dan doe je het altijd goed”.

Meerdere malen heb ik zelf hier mijn voordeel van gehad, 
als ik twijfelde, maar ik heb ook medewerkers vaak op het 
goede spoor kunnen zetten door dit voorbeeld.

In het verlengde hiervan ligt dat je in de praktijk ook moet 
opletten dat de diverse adviezen die je aan klanten gaf, ook 
in het eigen bedrijf in de praktijk worden gebracht. Tegen-
woordig gaat het makkelijker, met bijvoorbeeld werken “in 
de cloud”, maar een bekend voorbeeld waren de backups. 
Klanten werd gewezen op het belang van maken van een pe-
riodieke backup, die niet alleen extern werd bewaard maar 
ook regelmatig getest. Zelf heb ik in de afgelopen 20 jaar het 
twee keer meegemaakt dat bij een klant met schade bleek 
dat de backup niet gelukt was (de tape was leeg…) c.q. dat 
de backup niet volledig was! Het heeft toen heel veel tijd en 

geld gekost om alsnog weer aan de slag te komen, onder 
meer na de diefstal van een computerserver.

Om eerlijk te zijn: het maken van de backup en extern 
bewaren dat werd streng bewaakt bij ons, maar het ook 
periodiek testen of deze volledig was viel in de praktijk te-
gen. Gelukkig hebben we deze nooit nodig gehad, maar 
je weer maar nooit.

Het is momenteel weer actueel bijvoorbeeld met de re-
cente problematiek met Wannacry/ransom software. 
Klanten attendeerden we ook altijd al op het belang van 
een goede virusscanner en dichte firewall. Zelf vroegen 
we aan onze ICT-leverancier ook periodiek of onze con-
figuratie goed “op slot zat” wat bevestigend werd be-
antwoord. Dit was met name van belang vanwege de 
vertrouwelijke klantgegevens op ons netwerk van bij-
voorbeeld een advocaat met een verzekerde wijnvoor-
raad van circa 50.000 euro. 

In 2010 kregen we een nieuwe klant, die aan legaal hac-
ken deed. Opdrachtgevers waren o.a. ministeries en ban-
ken, waar men probeerde in te breken op het netwerk. 
Na verloop van tijd heb ik dit bedrijf maar eens gevraagd 
of men ook bij ons eens een kleine “penetratietest” wilde 
doen, voor een schappelijk prijs. Vooraf aan ons ICT-be-
drijf nog eens gevraagd of men zeker wist dat alles goed 
dicht zat en dat was volgens het bedrijf het geval. Maar 
u kunt het al raden: na tien minuten proberen was men 
al binnen op ons netwerk en bleken er toch “meerdere 
achterdeuren” open te staan. Die zijn daarna in onder-
ling overleg alsnog dicht gezet, maar zo blijkt maar weer 
eens: het gebeurt dat we klanten wijzen op de risico’s, 
waarbij we er voor onszelf vanuit gaan dat het wel goed 
zit. Soms zijn je eigen zolen dus toch wat “versleten”.

door Sietze de Jong RMiA
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door Cindy van der Helm

Simon Kadijk: 

“DONAtUs Is GeeN 
UItkerINGsINstANtIe”

“Donatus is geen uitkeringsinstantie. De meeste verzekeraars zijn dat wel. Heb je schade en vervanging van het verzekerde 
object kost x euro? Dan krijg je x euro. Donatus daarentegen gaat na iedere schade direct naar de locatie om met de klant te 
overleggen, zodat het herbouwproces zo snel mogelijk in gang gezet kan worden. En is het een schade van meer dan een half 
miljoen, dan ben ik degene die daags na de schade op de stoep staat. Ik begin het allereerste gesprek altijd met de boodschap 
dat ik goed en slecht nieuws heb. Het goede nieuws is dat ze verzekerd zijn. Het slechte nieuws is dat het ze heel veel gaat kos-
ten. Wel honderden vergaderuren. Want de klant moet uiteindelijk aangeven wat hij met het pand wil. Om die keuze gefundeerd 
te kunnen maken, moet er veel besproken worden.”

Simon Kadijk, directeur van kerken- en monumentenver-
zekeraar Donatus, zit op zijn praatstoel. Als voormalig do-
cent zit het vertellen van verhalen ‘m in het bloed. Hij legt 
uit dat ieder schadegeval bij Donatus apart bekeken en 
met de klant besproken wordt. Want die beslist uiteinde-
lijk. “Bij schade aan kerken of historische buitenplaatsen 

heb je te maken met tientallen beslissers, namelijk een 
heel kerk- of stichtingsbestuur. Die mensen zitten niet in 
een bestuur, omdat ze weten hoe je een monument moet 
herbouwen, maar zij zijn wel degenen die er over moeten 
beslissen. Wij proberen het proces zo snel en efficiënt mo-
gelijk te doen. Maar wel samen met de klant,” aldus Kadijk. 
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Indemniteitsprincipe
De klant is uiteindelijk degene die bepaalt wat er moet 
gebeuren: slopen, een replica bouwen of iets compleet 
anders bouwen. Want ook dat behoort bij Donatus tot de 
mogelijkheden. Uitgangspunt is altijd het indemniteits-
principe: de verzekerde mag er niet slechter van worden. 
Maar ook niet beter. En datzelfde principe geldt ook voor 
Donatus. Daarom inventariseren de mensen van Donatus  
de wensen van een klant en kijken waar hij in alle rede-
lijkheid recht op heeft. 

“Volgens de polisvoorwaarden moet een klant exact te-
rugbouwen wat er stond,” vervolgt Kadijk. “Maar is dat 
reëel voor een oud gebouw zoals een kerk? De meeste 
kerken zijn immers eeuwen geleden gebouwd. Misschien 
wil een klant geen 500 zitplaatsen meer, maar wel vloer-
verwarming. Je moet je in dit stadium niet afvragen wat 
het kost, maar wat je nodig hebt. Wij begeleiden het ge-
hele proces naar herbouw. Dat betekent soms dat je kan 
besparen op een onderdeel, terwijl je het aan de andere 
kant weer uitgeeft aan iets extra’s.

Bij een grote schade aan een rijksmonument zoals een 
kerk, wil het bestuur meestal in eerste instantie dat het 
monument herbouwd wordt zoals het was. Daarop vraag 
ik altijd of ze dat zeker weten. Ja, ze willen het precies zo-
als het was. Nu neem ik altijd een paar technische colle-
ga’s mee voor de technische aspecten. Ik ben dan proces-
begeleider, zij moeten alles uitrekenen. Maar ik misbruik 
ze ook om alles te notuleren. Dan zeg ik: “Schrijf maar op: 
hier komt geen vloerverwarming.” “O maar dat willen we 
eigenlijk wel,” is dan vaak de reactie. Normaal gesproken 
zou ik er niet aan denken om na een schade vloerverwar-
ming aan te leggen. Maar in geval van een kerkgebouw 
moet je alles meenemen in je overwegingen. Wat kost het 
gebouw wel niet aan beheer en behoud? Als er toch een 
nieuwe vloer in moet, is het dan niet slimmer om te kijken 
wat we doen met de isolatie en de verwarming? 

We beginnen het traject altijd met het inventariseren van 
alle wensen. Stel, er is een prachtig plafond. Als dat ge-
restaureerd moet worden exact zoals het was, dan kost 
dat tonnen. Mogen we er met een witkwast overheen, 
dan ben je maar 5000 euro kwijt. Als dat is wat de klant 
wil en zo geld overhoudt voor vloerverwarming, dan 
hebben wij daar geen problemen mee. Volgens de polis-
voorwaarden mag je dat officieel niet uitwisselen. Maar 
waarom niet? Het kost ons niet meer geld en zo heb je 
wel een win-win-win situatie.” 

Herbouwplicht monumentale panden
“Er zijn veel misverstanden over de herbouwplicht na 
schade aan een monument. Veel eigenaren denken dat 

ze een monument op identieke wijze moeten herbouwen 
na een bijna total loss. Maar dat hoeft niet. Het maximale 
wat je in zo’n geval kan doen, is immers een replica bou-
wen. En een replica is geen monument meer. Brandt een 
monument half af, dan moeten de monumentale delen 
die er nog zijn wel geconserveerd en opnieuw gebruikt 
worden. 

Wordt er gesloopt, dan moet er eerst een sloopvergun-
ning aangevraagd worden en vervolgens een bouwver-
gunning om opnieuw te mogen bouwen. Voor afgifte van 
een bouwvergunning is een advies nodig van de Rijks-
dienst van Cultureel Erfgoed. Let wel, dit is een advies 
waar een gemeente van af mag wijken. Het jammere is 
dat dat meestal niet gebeurt, omdat niet iedere ambte-
naar van het advies af durft te wijken. Daarom dring ik er 
altijd op aan dat de mensen van de RCE van tevoren wor-

foto Joop Koopmanschap

foto Joop Koopmanschap
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den uitgenodigd. Dus nog voordat zij een advies schrij-
ven. Als zij de situatie ter plaatse zien en horen hoe de ei-
genaren erin staan, kunnen ze een beter advies schrijven. 
Een waar uiteindelijk alle partijen tevreden mee zijn.” 

Nieuwe verzekeringsvormen
Je zou denken dat er weinig nieuws onder de zon is bij 
een kerken- en monumentenverzekeraar. Toch is Dona-
tus best vernieuwend bezig. Zo is er begin dit jaar een 
nieuwe vorm van verzekeren geïntroduceerd, waarbij 
de verzekerden zelf kunnen bepalen hoe zij hun object 
willen verzekeren. Door te variëren in de hoogte van het 
eigen risico, de duur van het contract en al of geen vork-
constructie kan de korting wel oplopen tot zo’n 80%. Een 
jaarlijkse premie van 10.000 euro kan dus verlaagd wor-
den naar 1.600 euro. Dat is nogal een verschil.

Nieuw verzekeringsproduct
Daarnaast zijn er nieuwe producten ontwikkeld. Het 
nieuwste product is er een voor forten, bunkers en ves-
tingmuren. De eigenschap van forten en bunkers is dat ze 
dikke muren van beton hebben. Veelal vlak, laag en ver-
zonken in het veld. Wat kan daar nou met storm of brand 
mee gebeuren? Eigenlijk niets. Er zijn wel behoorlijk wat 
brandjes geweest, maar een fort brandt niet af. Wat erin 
staat kan in brand vliegen. Er kan vies bluswater in een 
gang blijven liggen. Er kunnen wat stenen springen. De 
herbouwwaarde van een fort ligt daarentegen wel rond 
de 20 miljoen euro. De kans dat een fort total loss gaat, is 
eigenlijk nul. We hebben het dus over objecten met een 
grote waarde waarbij de omvang van een schade naar 
verhouding klein is. Het grootste risico vormt eigenlijk 
vandalisme zoals graffiti. 

Ensemble aanpak voor forten
Daarom heeft Donatus besloten een allrisk polis aan te 
bieden voor dit soort objecten, inclusief graffiti en alles 
wat normaal niet verzekerd is. Voor de eenvoud van het 
product wordt één premie gehanteerd. Verzekerde mag 
zelf het te verzekeren bedrag en het eigen risico kiezen en 
kan zo op de hoogte van de premie besparen. 

Normaal gesproken betaalt een verzekerde een hogere 
premie wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie 
dan wanneer er sprake is van een minder gevaarlijke si-
tuatie. Een bierbrouwerij in een fort zou normaliter een 
hogere premie betalen. Maar of het nu gaat om inventa-
ris, inboedel, opslag of wat het dan ook is dat zich in een 
fort of bunker bevindt, omwille van de eenvoud hanteert 
de verzekeraar voor iedereen een en dezelfde premie. En 
ten slotte heb je ook nog de bijgebouwen bij een fort. Die 
zijn de ene keer van hout, de andere keer van steen. Voor 
deze nieuwe verzekering heeft de verzekeraar ook alle 
bijgebouwen op één hoop gegooid. <

Donatus Verzekeringen is een onderlinge brand- en ongevallenverzekeraar, gespecia-
liseerd in het verzekeren van kerken, kloosters en monumenten tegen onder andere 
brand, blikseminslag, storm, waterschade en diefstal. Als onderlinge verzekeraar is 
Donatus zelf risicodrager voor deze verzekeringen en bepaalt dus zelf het schaderege-
lingsbeleid. Donatus treedt daarnaast op als tussenpersoon voor eigenaren van mo-
numenten die bij Donatus verzekerd zijn én voor particulieren die verbonden zijn aan 
instellingen die bij Donatus verzekerd zijn. 

Met eigen inspecteurs, taxateurs en experts die bovenmatig veel ervaring hebben met 
oude gebouwen en ‘nieuwe’ monumenten, heeft Donatus enorm veel kennis van ker-
ken en monumentale panden opgebouwd. Donatus mag zich dan ook met recht dé 
kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland noemen. 
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Wij worden vaak speciaal ingeschakeld om te achter-
halen waarom die steeds terug kerende zwarte plek 
of vochtplek op de muur of aan het plafond zit. 

Daar het antwoord op deze vraag 
vaak in de zelfde richting wijst, 
zorgen wij eerst voor het uitslui-
ten van een lekkage binnenshuis 
of van buitenaf. Wanneer wij zeker 
weten dat de woning geen lek-
kages heeft verwacht men nog 
steeds het antwoord waarom dan 
die schimmelplek/ vochtplek.
Wij maken hierin verschil of de plek 
plaatselijk, of over een hele muur 
zit. Dit verschil is belangrijk om te 
weten. In 90 % van de gevallen zijn 
de klachten over een hele muur de 
oorzaak van optrekkend vocht ten 
gevolge van adhesie.
De eerste meting die zijn metingen van temperatuur en luchtvochtigheid 
binnen en buitenshuis.

Met deze gegevens kunnen we het dauwpunt berekenen zowel binnen 
als buiten om vervolgens het verloop van de waterdampspanning in de 
constructie te kunnen berekenen. Wanneer deze berekening aangeeft dat 
er inwendige condensatie optreedt wordt de oorzaak van het probleem al 
redelijk inzichtelijk.
Men dient te weten dat de plaats van schimmels vaak het eerst voorkomt 
bij de koudste oppervlakken of de slechtst geventileerde vlakken.
Vaak klagen mensen over dat deze problemen nooit zijn geweest. Toch 
zijn er zeer vaak aanleidingen te vinden die een verklaring geven voor de 
schimmel of vochtplekken. 

Verbouwingen waarbij vloeren worden vervangen door tegels i.p.v. vloer-
bedekking. Ramen en spouwmuren die worden geïsoleerd in plaats van 
rekening te houden met ventilatie. De gevolgen van dit soort verbouwin-
gen zijn vaak pas na jaren te merken.
Het probleem ontstaat vaak wanneer temperatuur en de relatieve lucht-
vochtigheid er voor zorgen dat er inwendige of oppervlakte condensatie 
ontstaat. Een ervoor meting en berekening is daarom altijd wenselijk.

Koudebruggen:
Een koudebrug zal bij de meeste bouwkundige onder ons bekend zijn. 
Toch zijn er veel discussies over dit probleem. Want een koudebrug hoeft 
niet altijd noodzakelijk een probleem te zijn. Een koudebrug is feitelijk een 
isolatielekkage, of een verbinding tussen een constructie die in contact 

staat met buiten. Hierdoor ontstaat er een te groot verschil in tempera-
tuur. Dit probleem hoeft niet voor problemen te zorgen omdat men altijd 
de luchtvochtigheid moet weten. Deze combinatie van beiden zorgt voor 
een probleem of niet.

WIST U DAT !!!
Het is een natuurlijk gegeven dat de warmtestroom altijd 

naar het koudste oppervlak wil. 
Voorbeeld: 

Men staat voor een thermopane raam. Toch voelt men een 
kou op het lichaam. Het lijkt alsof het raam kou afgeeft, en 

hierdoor onze lichaamstemperatuur verlaagd. Niets is 
minder waar. Ons lichaam straalt warmte af aan het raam, 

wat wij ervaren als kou. 

Lekkageservice is gespecialiseerd in het lokaliseren en vaststellen van 
alle soorten lekkages in de breedste zin van het woord.

Onze specialisaties:
Opsporen/lokaliseren en repareren van lekkages en advies geven over:
- Waterleiding-installaties
- Gasleiding-installaties
- Verwarmingsinstallaties
- Vloerverwarmingsinstallaties
- Airco-installaties
- Rioleringen en afvoerleidingen
- Platte en hellende daken
- Bouwkundige onderzoeken
- Bouwfysische problemen
- Vochtproblemen in huis
- Gebouwen drogingen

De voordelen van EVG Lekkageservice:
- De laagste prijs van Nederland eventueel op maat gemaakt voor
 de bovenstaande specialisaties
- Geen verschil in prijs tussen bouwkundige lekdetecties en installatie 
 gerelateerde lekdetecties.
- Altijd een advies naar de oplossing van het probleem verwerkt in 
 het rapport.
- Rapportages altijd direct beschikbaar te plaatse, en gemaild naar 
 de opdrachtgever.
- Eigen schade hersteldienst. 
- Ervaring gegarandeerd, meer dan 30.000 lekdetecties gingen u voor.

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

EVG Lekkageservice           Wie zoekt die vindt.

vochtproblemen in huis
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Donderdag 31-8-2017
•	 VNAB	Start	of	Season	Pubquiz,	VNAB	kennis-	en	
 ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 7-9-2017
•	 Netwerkevenement	Duurzaam	Herstel,	Den	Haag
Zondag 10-9-2017
•	 Crawford	ALS	City	Swim	2017,	Crawford	&	Company,	
 Amsterdam
Woensdag 13-9-2017
•	 Specialisatieopleiding	gerechtelijk	deskundige,	
 Universiteit Leiden
Dinsdag 19-9-2017
•	 Helder	rapporteren	en	klantgericht	E-mailen,	
 Taalcentrum - VU (2 dagen)
Woensdag 20-9-2017
•	 Expertmeeting	Expertisegroep	Schadebehandeling,	
 Bureau D & O
•	 Zakelijk	Platform,	Adfiz,	Inn	Style,	Maarssen
Donderdag 21-9-2017
•	 Terugkomstdag,	Match	InSurance,	Young	InSurance	
Dinsdag 3-10-2017
•	 Schuld-	en	Risicoaansprakelijkheid	bij	letselschade,	
 Kerckebosch
Donderdag 5-10-2017
•	 Medische	kennis	voor	juristen:	Psychiatrie	en	DSM-V,	
 Kerckebosch
Zondag 15-10-2017 t/m 18-10-2017
•	 Ferma	Risk	Management	Forum	2017,	Ferma,	Monte	Carlo
Maandag 6-11-2017
•	 Training	Werken	met	de	GBL	en	de	Medische	Paragraaf,	
 De Letselschade Raad
Dinsdag 7-11-2017
•	 Europees	recht	en	verkeersongevallen,	Kerckebosch
Woensdag 8-11-2017
•	 Aansprakelijkheid	voor	medische	hulpzaken,		Kerckebosch
Donderdag 9-11-2017
•	 Medische	kennis	voor	juristen:	Verloskunde,	Kerckebosch
Dinsdag 14-11-2017
•	 Whiplash	en	de	beperkingenvraag,	Kerckebosch
Woensdag 15-11-2017
•	 Module	1	Aansprakelijkheid	in	medische	zaken:	basis,	
 actualiteiten, Kerckebosch
Donderdag 16-11-2017
•	 Letselschade	Raadsdag,	De	Letselschade	Raad
Woensdag 22-11-2017
•	 am:dag,	am:,	Beatrixgebouw	Jaarbeurs,	Utrecht
Dinsdag 28-11-2017
•	 Letselschade	en	Sociale	Zekerheid,	Kerckebosch
Woensdag 29-11-2017
•	 Module	2:	Aansprakelijkheid	in	medische	zaken,	
 Kerckebosch

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda
U kunt uw evenementen aanmelden voor opname in de 
agenda door een e-mail te sturen aan
redactie@schade-magazine.nl (de redactie behoudt zich het 
recht voor aangemelde evenementen niet op te nemen; aan 
opname in deze agenda zijn geen kosten verbonden).

Van Ameyde winnaar Assurantie Hockey Toernooi

Het team van Van Ameyde 
heeft het door Young 
InSurance georgani-
seerde Assurantie Hockey 
Toernooi 2017 gewonnen. 
Daarmee herhaalde dit 
team het sportieve succes 
van 2014, in welk jaar ook 
beslag werd gelegd op de 
toernooizege.
Aan het Assurantie Hockey 
Toernooi 2017, dat gehouden werd op het complex van de Hockeyclub Leonidas 
te Rotterdam namen in totaal twaalf teams deel, waaronder enkele combinatie-
teams. Naast winnaar Van Ameyde waren de deelnemende teams: VNAB, HDI, Mar-
kel (de winnaar van 2013), Marsh (de winnaar van 2015), Van Traa, Crawford & Com-
pany en Kennedy van der Laan, Allianz & Euler Hermes, AIG, Cunningham Lindsey, 
Concordia de Keizer en a.s.r. (zie verder website  14-06-2017).

DUPI: ook non-marine aansprakelijkheid én provinciale verzekering
De DUPI Insurance Group breidt haar dienstverlening uit met de tekening van non-
marine aansprakelijkheid (bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid). Tevens is dit in 
Rotterdam gevestigde bedrijf begonnen met het aanbieden van provinciale verze-
keringen op het gebied van Transport en Engineering (zie verder website 14-06-
2017). 

Haringparty Crawford & Company voor ruim 600 gasten
Crawford & Company heeft op 14 
juni jl. de inmiddels traditionele Ha-
ringparty gehouden in Rotterdam in 
Sociëteit De Maas. Ruim 600 gasten 
uit de expertisewereld, co-assuran-
tiemarkt en advocatuur genoten 
aan de oevers van de rivier van ha-
ring, oesters en andere smakelijke 
gerechten, vergezeld van een goed 
glas wijn, bier of fris (zie verder web-
site 14-06-2017).

Belgische ervaring met terrorisme-pool
“Het is niet de vraag óf wij een keer aan de beurt zijn, maar wanneer”, zei Eric Schne-
ijdenberg (Allianz) tijdens een bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars, 
waarop de Belg René Dhondt een inleiding hield over de Terrorism Reinsurance & 
Insurance Pool (TRIP) in zijn land. De afschuwelijke terroristische aanslagen op 22 
maart 2016 in Brussel waarbij 28 mensen het leven lieten (en 17 mensen zwaar- en 
258 mensen lichtgewond raakten) hebben de Belgische Terrorism Reinsurance & 
Insurance Pool (TRIP) tot nu toe 118 miljoen euro gekost. René Dhondt, nauw be-
trokken bij de financiële afwikkeling, was te gast op de jaarlijkse Schadedag van het 
Verbond en hield een inleiding waar Nederland belangrijke lessen uit kan trekken 
(zie verder website 12-06-2017).

S C H A D E b e D r i j v i g h e D e n
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NARIM Congres 2017: RE-INVENT

Tijdens het Congres van de NARIM (Nederlandse As-
sociatie van Risk & Insurance Managers) met als thema 
‘Re-Invent’ / ‘Anders kijken, naar de collega’s. Naar het 
vak. Naar het verleden & de toekomst’ werd op gestruc-
tureerde manier de interactie tussen de deelnemers 
gezocht. Die hadden daartoe in de aanloop naar het 
congres hun persoonlijke/professionele gegevens inge-
voerd. Daarmee werden deelnemers goed gematcht aan 
tientallen ronde tafels geplaatst met elkaar in gesprek 
gebracht. In het middaggedeelte waren er verschillende 
rondes van workshops, die door de kleinschalige opzet 
ervan ook volop ruimte boden voor interactie tussen de 
deelnemers. In de fraaie industrieel erfgoedomgeving 
van de Fokker Terminal in Den Haag was bovendien 
ruimschoots de gelegenheid om tijdens de verschillende 
pauzes, onder het genot van happen en drankjes, te net-
werken. 

Tijdens de plenaire sessies werd door secretaris/pen-
ningmeester Adri van der Waart de nieuwe site gelan-
ceerd. Frits van Blitterswijk ontving uit handen van Van 
der Waart de NARIM Award voor risk manager van het 
jaar. Suzanne Meijer reikte de naar wijlen haar echtge-
noot genoemde Edwin Meijer Award uit aan Dagmar 

Stefánsdóttir voor haar scriptie in het kader van de stu-
die Verzekeringskunde aan de UvA. De ‘NARIM Chapeau’ 
werd uitgereikt door voorzitter Annemarie Schouw aan 
Eric Bloem. Op 1 juli aanstaande gaat Eric met pensioen 
na een carrière van meer dan 39 jaar bij Heineken.

(Zie verder onze website: 18-05-2017, 19-05-2017, 24-05-
2017, 26-05-2017)

Dagmar Stefánsdóttir en Suzanne MeijerEric Bloem en Annemarie Schouw Frits van Blitterswijk en  Adri van der Waart
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Gin kun je ook mixen 
met Assurantieadvies
Jan van Stigt Thans (55) heeft een goed lopend assurantiekantoor. De onder-
nemer zit echter zo vol ideeën dat hij, om zijn creativiteit geheel te kunnen 
benutten, naast zijn assurantiebedrijf ook een activiteit in een volkomen 
andere richting is gestart: die van distillateur.  Dat zou in een andere stad 
wellicht als een aparte move gezien worden, in Schiedam echter niet. De 
stad is groot geworden door de distillateurs. De stad is ermee opgegroeid.

De ouders van Jan van Stigt Thans hadden in Schiedam  
aan de Lange Nieuwstraat 69 een accountantskantoor. 
Het geven van verzekeringsadvies was een nevenactivi-
teit van het kantoor. Tijdens zijn studie rechten werkte hij 
parttime voor het assurantiekantoor. Geleidelijk aan werd 
dat meer en het geven van assurantie-advies werd een 
afzonderlijke hoofdactiviteit. Hij werd vennoot van het 
assurantiebedrijf en later vervolgens volledig eigenaar. In 
1993 kon hij het pand kopen aan de Lange Nieuwstraat 
101, zijn huidige kantoor. Een statig pand, waarin ooit 
de Rotterdamsche Bank gevestigd was voordat deze in 
de AMRO opging. “We waren voor het assurantiekantoor 
toe aan een afzonderlijk pand. Dat het een statig pand 
was, vond ik passend bij onze werkzaamheden. Het gaf 
een professionele uitstraling, die nog meer klanten zou 
aanspreken. Dat het een erg groot pand was, met erbo-
ven volop woonruimte, kwam me ook goed uit. Na een 
studentenkamer, was ik wel toe aan een echte woning”, 
zegt Jan van Stigt Thans. 

Het gebouw heeft een rijke en ook roemruchte geschie-
denis van bankiers. Na de Rotterdamsche Bank, was er 
Slavenburg’s Bank gevestigd, die in 1980 in problemen 
kwam en door de Franse bank Crédit Lyonnais gered 
moest worden. Na de participatie door de Fransen kwam 
een schandaal rond zwartgeld en fraude boven water en 
werd de bank in 1983 voor 100% Frans eigendom. Voor-
dat de Rotterdamsche Bank zich er in het jaar 1910 ves-
tigde, was het pand het woonhuis van Jan Loopuyt en zijn 
gezin. Het geslacht Loopuyt was in de negentiende eeuw 
een van de belangrijkste distillateurs van Schiedam. Wat 
niet velen weten is dat Jan Loopuyt ook eigenaar was van 
een verderop in de straat gevestigde bank en een assura-
deur en dat deze Schiedamse distillateur een van de rijk-

ste Nederlanders van die tijd was. Jan Loopuyt was dus 
een man die het stoken reeds combineerde met financi-
ele dienstverlening, hetgeen hem bepaald geen windeie-
ren legde. Jan Loopuyt was ook één van de grondleggers 
van Hermes-DVS, één van de oudste cricket- en voetbal-
clubs van ons land. 

Jan van Stigt Thans verdeelt tegenwoordig zijn tijd over 
beide activiteiten. 85% aan de uitbouw van de distilla-
teurs-activiteiten en 15% aan het assurantiekantoor. Niet 
dat die laatste activiteit voor hem minder belangrijk zou 
zijn dan voorheen. Onlangs werd zelfs een portefeuille 
overgenomen. “Bijna al onze groei in het verleden is au-
tonome groei geweest. De eigenaar van het eveneens in 
Schiedam gevestigde Veldman Assurantiën, die met pen-
sioen wilde, kende ik niet alleen door onze gezamenlijke 
vestigingsplaats, maar ook als voormalig collega NBvA-
lid. We hebben de portefeuille enkele maanden geleden 
overgenomen en geïntegreerd en zijn dochter, die mee-
werkte in het bedrijf, is bij ons in dienst getreden”, zegt 
Jan van Stigt Thans.

Het is voor hem mogelijk aandacht aan zijn distillateurs-
activiteiten te geven, doordat hij de taken goed belegd 
heeft binnen het assurantiebedrijf waar nu zeven mede-
werkers emplooi hebben, waarvan een buitendienstadvi-
seur pensioen/leven en een buitendienstadviseur schade. 
“Onze buitendienstmensen gaan overigens niet echt ‘naar 
buiten’. Onze klanten komen graag naar ons kantoor.” Dat 
kunnen we ons ook goed voorstellen in dit voormalige 
bankgebouw, waarin je je ogen uitkijkt. Met hoge plafonds, 
één zelfs met een plafondschildering zoals je die in kerken 
in Rome aantreft. Wanden met verschillende historische 
afbeeldingen. Beelden die de aandacht trekken. Dossier-
kasten die in opdracht van Jan van Stigt Thans door een 
Italiaanse interieurspecialist ontworpen en uitgevoerd 
zijn en die een smaakvol geheel vormen in het historische 
pand. We treffen zelfs een 2,5 bij 2,5 meter grote replica 
aan van het schilderij ‘Christus in de storm op het meer van 
Galilea’, de gestolen Rembrandt, die Schade Magazine in 
het eerste nummer van deze jaargang (thema over kunst-
verzekering) op de cover had. 
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De omzet van het assurantiebedrijf is voor 85% uit scha-
deverzekeringen en voor 15% uit pensioenen en hypo-
theken afkomstig. Die verhouding was ooit fifty/fifty, 
maar het bedrijf heeft zich meebewogen in de marktont-
wikkelingen. Voor de assurantieadministratie maakt het 
bedrijf gebruik van CCS. 

Speak easy marketing
Kernproducten in het drankenassortiment van Loopuyt is 
de gin, die ambachtelijk vervaardigd wordt in Schiedam 
bij de Distilleerderij Herman Jansen (dit bedrijf is ook 
bekend van het eigen product Notaris-jenever), onder 
toezicht van meesterstoker Jaco van der Leun, die sinds 
enkele jaren in dienst is bij Loopuyt. De vervaardiging 
van de gin is naar het eigen recept van Loopuyt. Daarin 
worden 12 verschillende kruiden gebruikt. Ook een eigen 
tonic en een eigen gingerbeer  werden op de markt ge-
bracht. Deze worden in een Duitse fabriek vervaardigd, 
op basis van uitsluitend natuurlijke ingrediënten. 

Marketing van het product heeft een belangrijke plaats, 
waarbij opgebokst moet worden tegen de gevestigde 

wereldwijde drankenconcerns. Dat doet het bedrijf met 
thematische marketing. Zo speelt Loopuyt in op de tij-
den van de drooglegging in de VS, toen alcohol stoken 
en drinken verboden was. Illegale stokers zorgden niet-
tegenstaande voor sterke drank, die slechts in verscho-
len gelegenheden te koop was en genuttigd kon worden. 
Zachtjes praten was daarbij geboden, ofwel ‘speak easy’. 

Deze sfeer weet Van Stigt Thans in een – van het assuran-
tiekantoor afgescheiden – ruimte in een oud jeneverpak-
huis op te roepen voor professionele bartenders en voor 
klanten en prospects uit de horeca die op bezoek komen 
in het historische pand in Schiedam. Voor beurzen heeft 
Loopuyt een mobiele ‘speak easy bar’ beschikbaar. 

In de toekomst heeft Jan van Stigt Thans plannen om in-
ternationale bokskampioenschappen voor professionele 
bartenders te gaan organiseren, om zijn merk te promo-
ten. Daarbij speelt hij in op het fenomeen van ‘white col-
lar boxing’ ofwel mannen en vrouwen in ‘witte boorden 
beroepen’ die in boksen met collega’s een uitlaatklep 
vinden. <
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stichting salvage: 
meer dan vuur

Verschillende feestredes, een programma met inspirerende workshops, 
een boeiende keynote-spreker en als afsluiting een uitgebreide barbecue 
vormden de ingrediënten van het jubileumfeest van Stichting Salvage op 
donderdag 11 mei 2017. Op deze dag was het precies dertig jaar geleden 
dat Stichting Salvage werd opgericht. Een groot aantal betrokkenen van 
het eerste uur en overige genodigden, zo’n 250 aanwezigen in het totaal, 
gaven acte de présence op Crailo, het oefencentrum voor de brandweer in 
Bussum. ‘Meer dan vuur!’ was het thema van de bijeenkomst.

Na een experimentele periode in en rond Eindhoven 
werd Stichting Salvage op 11 mei 1987 opgericht om na 
een brand hulp aan gedupeerden te verlenen, de schade 
te beperken en over het vervolg te adviseren namens 
de brandverzekeraars. Momenteel worden deze dien-
sten verleend na brand, explosie, storm en waterschade 
– meer dan vuur dus. De Salvagecoördinatoren, allen 
brandschade-experts in dienst van een expertisebureau 
of verzekeringsmaatschappij, rukken jaarlijks circa 4.500 
keer uit, bij nacht en ontij, om hulp te verlenen. Dit ge-
beurt op initiatief van de bevelvoerende van de brand-
weer of via Bevolkingszorg.

Bewezen rol van Salvage
Televisiepresentatrice Anniko van Santen, bekend van 
onder meer het programma ‘Opsporing Verzocht’,  gaf als 
dagvoorzitter tijdens de jubileumbijeenkomst de aanwe-
zigen te kennen dat het niet een middag van terugblik-
ken, maar van vooruitkijken zou worden. Zo bleek ook 
uit de toespraak van David Knibbe, CEO van Nationale-
Nederlanden en voorzitter van het Verbond van Verzeke-
raars. Hij zei: “Het doet me deugd om bij Stichting Sal-
vage de ambitie te proeven om in de toekomst ook op 
andere terreinen aan de slag te gaan. De asbestbrand in 
Wateringen bijvoorbeeld maakte pijnlijk duidelijk dat de 
maatschappij behoefte heeft aan heldere publiekprivate 
procedures. Ik denk dat Salvage daar een belangrijke rol 
in kan spelen.” Om bij calamiteiten de samenwerking 
tussen verzekeraars en overheden beter te borgen, heb-
ben het Verbond van Verzekeraars en Stichting Salvage 
vorig jaar het Draaiboek Brand vernieuwd. “Maar tijden 
veranderen”, aldus David Knibbe, “en daarmee ook de 
calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan terrorisme of cala-
miteiten met cyber. We houden daarom alle protocollen 
en afspraken tegen het licht. De bewezen rol van Salvage 
komt daarbij vaak naar boven als mogelijke oplossings-
richting.” Aansluitend zei Hubert Bruls, burgemeester 
van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, te 
verwachten dat het werk van Salvage ook in de toekomst 
maatschappelijk nog zeer relevant zal zijn. Hij zei: “De 
trend is erop gericht te voorkomen dat zich calamiteiten 

David Knibbe
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voordoen. We hebben daarom de laatste jaren honder-
den miljoenen euro extra aan veiligheid uitgegeven, ook 
aan brandveiligheid. In dit licht bezien is het een teleur-
stellende constatering dat het aantal branden misschien 
wel afneemt, maar niet het aantal grotere calamiteiten. 
Daarom zal het werk van Salvage tot in lengte van jaren 
nodig blijven.”

Onderlinge samenwerking 
Ook Brenda Reinders, directeur van Stichting Salvage, 
sprak over de maatschappelijke rol van Salvage. “Wij zijn 
ons steeds meer bewust van de grote verschillen tus-
sen de gedupeerden. Steeds vaker komen we bij oudere 
mensen die op het randje van hun kunnen zitten om nog 
zelfstandig te wonen. We komen bij mensen met sociale 
problemen. We zagen het onlangs nog bij de gasexplosie 
in Veendam: iemand die door zijn handelswijze ook ande-
ren schade toebrengt. We komen bij mensen in armoede, 
die in scheiding zijn of psychische problemen hebben. Ze 
zijn vaak gewoon verzekerd, maar amper in staat om voor 
zichzelf te zorgen. Ik denk dat het onze kracht is dat we 
hier oog voor hebben, dat het belangrijk is om juist deze 
mensen, die zoveel moeite hebben om hun eigen leven 
te organiseren en hun hoofd boven water te houden, na 
een calamiteit bij te staan. Daar ligt onze maatschappe-
lijke rol. En die rol vullen we in namens de verzekeraars. 
Maar het is ook een lastige rol omdat we geen nazorg le-
veren, maar alleen eerste hulp. Dit soort meldingen vergt 
veel van de creativiteit van onze Salvagecoördinatoren. 
Toch lukt het ons in de meeste gevallen om de mensen 
weer een eindje op weg te helpen, om ze weer wat struc-
tuur te geven.“ Brenda Reinders sprak eveneens over de 
mogelijke rol van Salvage op het gebied van asbest. Ze 
zei: “Salvage wordt in het veld steeds meer als de verte-
genwoordiging van de gezamenlijke verzekeraars gezien. 
Naar aanleiding van een asbestbrand kwamen we in een 
gesprek met Jacques van der Tak, burgemeester van de 
gemeente Westland. Toen kwam al de behoefte naar vo-
ren aan meer onderlinge samenwerking van verzekeraars 

op het gebied van asbest. Hij had bij die asbestschade 
graag gezien dat een instantie namens de betrokken 
verzekeraars de activiteiten had gecoördineerd en par-
tijen had geïnformeerd. Er was destijds geen enkele in-
stantie die de asbestproblematiek samenhangend heeft 
aangepakt. Hij had voorlichting gewild over het verschil 
in verzekeringsdekking en de verdere aanpak. Volgens 
Van der Tak was de gemeente daar niet verantwoordelijk 
voor en hadden ze ook niet de expertise op dat gebied. 
Wij hebben daar niet het mandaat voor, maar zien wel 
mogelijkheden om hier in de toekomst een rol te vervul-
len. Wellicht tijdelijk, want in 2024 zou het probleem over 
moeten zijn, maar ik zet daar zo mijn vraagtekens bij.” 
Tijdens de jubileumbijeenkomst konden de aanwezigen 
vervolgens twee workshops naar keuze volgen, over on-
derwerpen die het werkterrein van Salvage raken, zoals 
de waarde van beredding, zelfredzaamheid, de aanpak 
van asbestincidenten en forensics en brand. 

Brandstichting
In een van de workshops sprak Lydia Dalhuisen, univer-
sitair docent aan Universiteit Utrecht, over typen brand-
stichters en hun beweegredenen. Dalhuisen is in 2016 
op dit onderwerp gepromoveerd. In Nederland is brand-
stichting de belangrijkste oorzaak van brand: ongeveer 
85 procent van alle buitenbranden en 20 procent van 
de branden binnenshuis worden bewust aangestoken. 
“Maar iemand die vuur maakt, is nog geen brandstich-
ter en een brandstichter is nog geen pyromaan”, aldus 
Dalhuisen. Zij legde uit dat pyromanie nauwelijks voor-
komt. Natuurlijk zijn er mensen die verschillende keren 
brand hebben gesticht en een fascinatie voor vuur heb-
ben, maar voor de diagnose pyromanie is meer nodig. 

Brenda Reinders

Hubert Bruls
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Voorafgaand aan het delict kent de pyromaan een zekere 
onrustige opwinding en erna een opluchting of ontla-
ding. Volgens Dalhuisen vormen vandalen de grootste 
groep brandstichters (45 procent). Het zijn vaak jongeren 
die willekeurig te werk gaan door prullenbakken, contai-
ners, brievenbussen en coniferen in brand te steken en 
soms zelfs auto’s. De psychisch gestoorden (28 procent) 
hebben doorgaans een psychisch verleden en zijn rond 
de dertig jaar.  Dan zijn er nog de relationele en oppor-
tunistische brandstichters (11 procent), waaronder de 
verzekeringsfraudeurs, en de ‘zuchtige’ brandstichters 
(5 procent), die een heuse fascinatie en verlangen voor 
vuur aan de dag leggen. Lydia Dalhuisen, die rechten en 
psychologie heeft gestudeerd, hield in haar workshop 
een pleidooi voor een speciale behandeling van brand-
stichters, in tegenstelling tot de huidige praktijk, waarin 
zij vaak dezelfde behandeling krijgen als mensen die an-
dere delicten hebben gepleegd.

zelfredzaamheid
Uit het aanbod van workshops konden de aanwezigen 
ook voor een workshop over zelfredzaamheid kiezen. 
Zelfredzaamheid is een sleutelbegrip in de bevolkings-
zorg zoals die door gemeenten moet worden geleverd. 
De overheid gaat zelfs zover, dat zij haar bevolkingszorg 
op de zelfredzaamheid van de samenleving afstemt. 
Zelfredzaamheid wordt daarmee als een essentieel on-
derdeel van crisisbeheersing beschouwd. Is dit een juist 
uitgangspunt van de overheid? Zijn burgers voldoende 
zelfredzaam? Over deze vragen ging de workshop van 
prof. dr. Peter van der Velden, hoogleraar Victimologie 
aan de Universiteit van Tilburg. Van der Velden deed ver-
slag van een onderzoek naar de relatie tussen mentale 
gezondheid enerzijds en zelfredzaamheid anderzijds. 
Daaruit bleek dat een calamiteit op zich geen invloed 
op de zelfredzaamheid van de gedupeerden heeft, maar 
hun mentale gezondheid in de periode vóór die calami-
teit wel. Hoe minder goed hun mentale gezondheid was, 
hoe minder zelfredzaamheid zij bij de calamiteit aan de 

dag legden. Van der Velden vertelde tijdens de workshop 
ook over het onderzoek naar rouwverwerking door na-
bestaanden van de vliegramp met de MH17 in Oekraïne 
en dan met name naar het effect van behandeling. Deze 
behandeling is in het kader van wetenschappelijk onder-
zoek ontwikkeld voor mensen die door een geweldda-
dige oorzaak een of meer dierbaren hebben verloren. De 
behandeling is gericht op het verminderen van de psychi-
sche gevolgen daarvan. De resultaten van het onderzoek 
zijn nog niet gepubliceerd, maar leveren naar verwach-
ting inzicht op in de ervaringen van nabestaanden die 
met de gevolgen van de MH17-ramp zijn geconfronteerd. 

Woningbrand
Ook in trek was de workshop waarbij in een container de 
inhoud in brand was gestoken. Een inhoud die te verge-
lijken was met die van een inboedel van een woning met 
veel hout. Brandweerinstructeur Nijs van Loon liet zien 
hoe snel een dergelijke  brand oplaait. In hedendaagse 
woningen met veel kunststoffen gaat het nog sneller.

Een brandweerwagen stond op zo’n twintig meter van 
de vuurhaard, met de slang paraat. De gasten mochten 
daarbij onder leiding van de instructeur voor even zelf 
spuitgast zijn. De instructeur liet de gasten bijvoorbeeld 
aan den lijve ondervinden wat het verschil is als je een 
brand benadert met een geconcentreerde straal of met 
een ‘sproeiende’ straal. In het laatste geval kun je dichter 
bij de brandhaard komen. De tactiek van de brandweer 
is tegenwoordig een andere dan vroeger. “Toen was het 
met zoveel mogelijk water de brand uitkrijgen en met 
een rubberboot weer naar buiten.. tegenwoordig willen 
we de brand zo snel mogelijk uitkrijgen en gebruiken we 
daartoe zo min mogelijk water; dat kan namelijk ook ... 
en dat is voor verzekeraars uiteraard beter, want minder 
waterschade.”

“Wat gebeurt er als er brand uitbreekt in een woning?” 
Nijs van Loon vergeleek woningen zoals die 30 à 35 jaar 

Workshop  Zelfredzaamheid Workshop  Feel the heat
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geleden waren ingericht met de tegenwoordig geldende 
inrichting van woningen.  “Vroeger, met massief houten 
meubelen en weinig of geen kunstoffen. Een woning met 
enkel glas en slecht geïsoleerd. Als er brand uitbreekt in 
dit soort woningen dan duurt het zomaar 30 minuten 
voor we een volledige brand hebben. Dit betekent dat al-
les in die ruimte volledig in brand staat. Als we de wonin-
gen van deze tijd bezien, dan zit hier heel veel kunststof in 
verwerkt. Dit kan wel oplopen tot 700 kg per woning. Als 
we dan bedenken dat 1 kg kunststof tot wel 3000 kubieke 
meter rook geeft die giftig is dan weten we wat voor een 
gevaar dit oplevert. Deze soort woningen staan binnen 3 
à 4 minuten volledig in brand. Het betekent ook dat zich 
binnen 30 seconden een verstikkende rooklaag heeft ge-
vormd. De brandweer zorgt ervoor dat deze rooklaag zo 
snel mogelijk afgekoeld wordt en afgevoerd naar buiten. 
Want de rook is voor de brandweer het grootste gevaar, 
omdat rook een zeer brandbaar gas is.”

Rook is niet alleen zeer brandbaar en zeer gevaarlijk om 
in te ademen door het toxische ervan, maar inademen 
van rook is tevens gevaarlijk door de hoge tempera-
tuur ervan.  De brandweer gaat veelal op de knieën een 
brand te lijf, want je blijft dan beter onder de rook. En 
je eigen keukenbrand blussen? “Als je dat van buitenaf 
kunt doen, okay, maar ga naar buiten, ga niet zelf bin-
nen staan blussen met de tuinslang…want een paar 
keer rook inademen en u ligt naast uw tuinslang in uw 
eigen keuken.. bij brand geldt: houd ramen en deuren 
gesloten, sluit alles zo goed mogelijk af in de ruimte 
waar brand is, ga naar buiten, bel altijd de brandweer 
en wacht buiten op ons”. 

Andere workshops
De andere workshop gingen over Water, storm en verze-
kering, door Sanne Rutten van Dirkzwager Advocaten, 
forensics en brand, door Ab te Water Mulder van Delta 
Lloyd, CoPI, GAGS en CACO, door Anita Hagen en Jeroen 
Maassen van den Brink, Veiligheidsregio Amsterdam-Am-

Ruud Veltenaar

stelland, waarde van beredding, door Ton Mol, salvage-
coördinator en schade-expert CED, aanpak van asbestin-
cidenten, door Marco van de Berg, DCMR en gedupeerden 
vertellen door Peter Engel, gedupeerde, en Paul Hoogers, 
salvage-coördinator/schade-expert DEKRA.

Beloond met 8,4
Terug in het hoofdgebouw, na de workshops, wachtte de 
aanwezigen eerst een voordracht door trendwatcher en 
bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar over radicale ver-
anderingen in de nabije toekomst. “De wereld zoals wij 
die kennen, de systemen en de instituties komen aan 
een einde. We gaan van welvaart naar welzijn, van ik 
naar wij en van ego naar eco. Ook de tijd van ‘bigger and 
better’ is voorbij. Mensen zijn niet bang voor het onbe-
kende, maar zijn er bang voor het bekende los te laten. 
En dat is iets heel anders! Mensen en ondernemingen 
moeten bedenken wat hun ‘profound purpose’ is en 
hoe zij voor anderen van meerwaarde kunnen zijn. Het 
gaat erom dat zij hun eigen toekomst weten te inspire-
ren”, aldus Veltenaar. Zijn boodschap kwam er vooral 
op neer dat de technologische ontwikkelingen impact 
hebben op de mogelijkheden om ons werk anders en 
beter te doen. De afsluitende speech, voor de borrel en 
de barbecue, was van Richard Oets, voorzitter van het 
bestuur van Stichting Salvage. Hij zag terug: “Op dertig 
jaar van groei, dynamiek en onbaatzuchtig optreden, 
vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Te 
allen tijde de klant centraal, geen kleine lettertjes en 
geen uitsluitingen. Salvage wordt daarvoor door de ge-
dupeerden met een 8,4 beloond, waarbij het mes aan 
twee kanten snijdt. Want Salvage dient niet alleen het 
belang van de klant, maar evenzeer het belang van de 
verzekeraar!” Richard Oets meldde nog dat het begrip 
Salvage sinds kort in de Van Dale is opgenomen en dat 
Stichting Salvage voor 50 procent door vrouwen wordt 
gerund en een verloop van bijna 0 procent en een ziek-
teverzuim van eveneens 0 procent kent. “Wie doet ons 
dat na?!”, aldus een trotse bestuursvoorzitter.<

Richard Oets



38      www.schade-magazine.nl

World Hail solutions 
staat paraat voor 

volgende hagelramp
De redactie van Schade Magazine maakte voor het eerst kennis met World 
Hail Solutions (WHS) tijdens de Auto Prof Vakbeurs in februari van dit jaar. 
Op de stand van het bedrijf werden met - vijf centimeter grote - hagelbal-
len putten in het dak en de motorkap van enkele auto’s gegooid, waarna in 
hagelschade gespecialiseerde herstellers demonstreerden hoe de deuken 
onzichtbaar konden worden gerepareerd. Stefan en Marco Boelhouwers 
hebben met hun WHS hun professionele uitdaging gevonden in de hagel of 
beter gezegd in het herstellen van de schade ervan.

Hun vader, Hans Boelhouwers, heeft vele jaren ervaring 
opgedaan in dit gespecialiseerde schadeherstel, als ad-
viseur bij bedrijven in verschillende Europese landen, 
waaronder Duitsland, Nederland en België.  Stefan Boel-

houwers (29) ging als tiener vaak met zijn vader mee op 
reis als er ergens in Europa hagelcalamiteiten waren. Dat 
werk greep hem en hij leerde gaandeweg de fijne tech-
nische kneepjes van de gespecialiseerde hagelschade-
herstellers. Zijn broer Marco Boelhouwers (26) studeerde 
technische bedrijfskunde in Tilburg. Samen voeren zij 
sinds vier jaar de directie van hun bedrijf World Hail Solu-
tions. Lokale hagelbuien komen in ons land elk jaar met 
regelmaat voor. Echter grote calamiteiten, zoals in 1998 
in de Drechtsteden en rond het Veluwemeer en zoals in 
2008 toen van de oostkant van Nederland tot diep in het 
Ruhrgebied in Duitsland uitgestrekte gebieden geraakt 
werden door grote hagelstenen, deden zich met tussen-
pozen van enige jaren voor.  De volgende grote catastrofe 

Stefan Boelhouwer: “De originele laklaag blijft intact”

Marco Boelhouwers: “Gemiddeld schadebedrag ongeveer 1650 euro”
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deed zich voor in 2014 in België, in het gebied Brussel, 
Gent, Waasland, St. Niklaas, Lokeren, Antwerpen. Dat was 
de eerste grote hagelschadegebeurtenis in het bestaan 
van het bedrijf van de gebroeders Boelhouwers. Daarop-
volgend 3 juli 2015 Apeldoorn lokaal en 30 augustus 2015 
Bommelerwaard met een behoorlijk gebied. 

23 juni 2016
Vervolgens de hagelstorm van 23 juni vorig jaar, in vooral 
Oost-Brabant en ook delen van Noord-Limburg en Gel-
derland. Die extreem grote hagelstorm bracht met zich 
mee dat WHS vorig jaar een recordaantal door hagel ge-
troffen auto’s heeft hersteld, te weten 4500 auto’s ten ge-
volge van de extreme buien van die 23e juni 2016 in met 
name Oost-Brabant. Stefan Boelhouwers: “Voor Neder-
landse begrippen was dit een zeer zware hagelbui met 
hagelstenen met een diameter van een honkbal. Met als 
resultaat zeer zwaar getroffen voertuigen met uiteenlo-
pende schades. Men moet daarbij denken aan door grote 
hagelstenen kapot geslagen ruiten, verlichting, sunroofs 
en soms totaal vernield plaatwerk. In sommige gevallen 
was het verstandig om bijvoorbeeld schroefdelen zoals 
motorkappen te vervangen. In bijvoorbeeld het dorp 
Luyksgestel waren de daken van de huizen totaal ver-
nield. Er was nagenoeg geen dakpan meer heel. Men kan 
zich voorstellen wat dit natuurgeweld door hagelstenen 
dan met het koetswerk van de auto doet.”

Gemiddeld schadebedrag
In 2016 werden er ook nog ongeveer 600 auto’s in Duits-
land en 500 in België hersteld wegens hagelschade. Bo-
vendien werd er in 2017 nog een aantal auto’s hersteld 

die in Nederland schade hadden opgelopen op 23 juni 
2016. Deze uitloop van 2016 beliep ongeveer 350 auto’s. 
Het gemiddelde schadebedrag van de hagelschades 
ten gevolge van het extreme weer van een jaar geleden 
is uitgekomen op ongeveer 1650 euro, zo noemt Marco 
Boelhouwers desgevraagd het berekende gemiddelde.  
“Maar dat is altijd veel lager dan dat er totaal gerepa-
reerd zou zijn volgens de traditionele manieren, waarbij 
bijvoorbeeld alleen maar delen vervangen worden en of 
spuitwerk nodig zou zijn. Terwijl op de manier zoals wij 
herstellen – en het is geen uitzondering dat er van 200 
tot ruim 500 deuken in een dak en of motorkap en ook 
andere delen zitten -  je na het herstel echt niets meer van 
de schade ziet.” 

Sneller en duurzamer
Zijn broer Stefan vult aan: “Bovendien is het niet alleen 
een kwestie dat het goedkoper is zoals wij het doen, 
maar het schadeherstelproces verloopt ook sneller, wat 
ook weer kosten voor vervangend vervoer scheelt. De 
klant wil niets liever dan zijn eigen auto zo snel mogelijk 
terug. Wat meespeelt bij met name de duurdere model-
len is dat steeds vaker het plaatwerk met lasertoepas-
singen zeer fijn gelast is (denk hierbij aan Audi aanslui-
ting dakplaat daklijnen). Ook is het zo dat steeds meer 
hoogwaardige elektronica – onder meer voor de veilig-
heid en diefstalpreventie - in het voertuig geïntegreerd is. 
Die ontwikkelingen maken het veel complexer, duurder 
en tijdrovender om auto’s door middel van het vervan-
gen van de beschadigde delen te herstellen. Ook is het 
zo dat het duurzamer is zoals wij herstellen. Onze mede-
werkers zijn namelijk gespecialiseerd in de UZS-techniek, 
welke afkorting staat voor Uitdeuken Zonder Spuiten.  De 
complete hagelschade – het maakt niet uit hoeveel deu-
ken het zijn -  wordt gerepareerd, zonder dat de originele 
laklaag beschadigd wordt. Dat doen we door combinatie 
van een aantal verschillende technieken. Zonder te diep 
in de technische details te treden, kunnen we zeggen dat 
we de kleinere deuken als het ware ‘wegmasseren’ of 
met lijmtechniek repareren. Bij erg grote deuken kan de 
rekbaarheidsgrens van het plaatwerk overschreden zijn. 
Als we zo’n grote deuk eveneens op de normale manier 
zouden wegmasseren, zouden er beschadigingen in het 
lakwerk optreden. In die gevallen passen we de induc-
tietechniek toe. De deuk wordt dan zodanig boven het 
plaatwerk uitgedrukt dat er een verheffing ontstaat; die 
laten we vervolgens op contactloze manier en voor 100% 

door Jan Schrijver

Ook toepassing 

inductie bij 

Uitdeuken Zonder 

Spuiten
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verdwijnen door plaatselijke verhitting door middel van 
inductie, de warmtetechniek die gebaseerd is op het zeer 
snel opwekken van warmte – tot zeer hoge temperatu-
ren - door middel van een magnetisch veld. Dankzij deze 
innovatieve techniek worden ook grote deuken hersteld 
zonder dat de lak aangetast wordt. Bijkomend voordeel 
hiervan is dat de originele laklaag intact blijft.” 

Hagel continu in beeld
“De piek van de hagelschades in Europa zal liggen tussen 
eind mei en eind september. Meteorologisch is de ver-
wachting dat hagelcalamiteiten vaker voor zullen komen 
dan vroeger. We houden continu via een internationale in 
hagel gespecialiseerde dienst bij wat de ontwikkelingen 
zijn. Dit jaar zijn er al enorme hagelcalamiteiten in landen 
als Amerika, Australië, Canada, Mexico en de Oostblok-
landen.  De stenen in ons land vorig jaar hadden een 
diameter van wel 8 centimeter. Rond de Alpen, waar de 
stuwing van de lucht (thermiek) door het hoogteverschil 
nog sterker is dan bij ons, komen dergelijke buien met 
nog grotere stenen tot ontwikkeling”, zegt Marco Boel-
houwers. Hij geeft ons een kijkje in de database. Waar in 
ons land in 2017 tot op heden wat ‘fruithagel’ gevallen 
is, zien we dat afgelopen maanden in Italië en andere Al-
penlanden reeds verschillende buien gerapporteerd zijn 
met stenen van meer dan zes centimeter doorsnee. Is het 
voor het bedrijf van Marco en Stefan Boelhouwers dus 
een kwestie van afwachten wanneer de volgende grote 

hagelschade weer zal vallen? “Voor ons bedrijf is het niet 
zo dat we aan het afwachten zouden zijn; we hebben al 
onze tijd nodig om volledig geprepareerd te zijn. Dat we 
vaker te maken zullen krijgen met extreem weer en dat 
zich opnieuw calamiteiten - en dat met kortere interval-
len ertussen – zullen gaan voordoen, daarover zijn de kli-
maatwetenschappers het wel eens. Waar de hagelbuien 
die veel autoschades zullen veroorzaken zich precies 
voordoen, is uiteraard de vraag, maar met WHS bieden 
we onze diensten niet alleen in eigen land maar ook in 
andere landen aan. In de meeste gevallen kunnen wij 
binnen 48 uur volledig operationeel op de locatie zijn 
waar de grote hagelschade gevallen is”, zegt Marco. 

Voortdurende bijscholing
“We kunnen zo snel met een omvangrijk team aan speci-
alisten op de schadelocatie zijn, omdat die specialisten 
weliswaar niet bij ons in loondienst zijn, maar wel con-
tractueel aan ons verbonden zijn. Wij hebben vooraf alle 
benodigde verklaringen, vergunningen, kortom de hele 
papierwinkel al geregeld”, zo legt Stefan uit. “We zorgen 
ook voor voortdurende bijscholing. Zo hebben we in de 
wintermaanden in het Italiaanse Bergamo een groep 
van 34 aan ons verbonden specialisten getraind met de 
nieuwste inductietechniek en in Litouwen een groep van 
25 medewerkers uit diverse omringende landen. Bij een 
calamiteit zullen zij na onze oproep binnen genoemde 48 
uur paraat staan op de schadelocatie, compleet met hun 
eigen apparatuur, die overigens in 90% van de gevallen 
door ons geleverd wordt. Daardoor is de gebruikte appa-
ratuur uniform en hoogwaardig.” 

Missie: volledig ontzorgen
Bij hagelschade krijgt WHS de opdrachten van autoscha-
deherstelbedrijven, zowel individuele herstelbedrijven 
als bij ketens aangesloten herstellers. De door WHS ge-
formuleerde missie is om de klant bij een hagelcalami-
teit op een efficiënte manier volledig te ontzorgen, zodat 
diens core-business geen verdringing krijgt. Zo wordt bij-
voorbeeld door WHS ter plekke van de hagelschades een 
bedrijfshal gehuurd en van alle benodigde faciliteiten 
voorzien. De mogelijkheid bestaat dat WHS de demon-
tage en montage voor zijn rekening neemt voor het op-
drachtgevende herstelbedrijf. Een ander voorbeeld van 
de ontzorging is dat WHS de beschikking heeft over een 
internationaal genormaliseerd hagelschade calculatie-
systeem, waardoor het schadebedrag vooraf bekend is. <

Moderne apparatuur voor toepassing inductietechniek
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Asbestdakenverbod roept de 
nodige juridische vragen op

Hoewel het toepassen van asbest al sinds 1 juli 1993 verboden is, ligt 
er naar schatting nog circa 120 miljoen vierkante meter aan asbestce-
mentplaten op daken; veruit het meeste daarvan op bedrijfsgebouwen. 
Anno 2017 is het enkele in bezit hebben van een dak waarin asbest is 
verwerkt, nog niet verboden. Daar gaat in 2024 verandering in komen, 
met de invoering van het asbestdakenverbod per – waarschijnlijk – 1 
juli 2017. Wanneer eigenaren van gebouwen met asbesthoudende 
dakbedekking die niet vóór 2024 hebben verwijderd, kan het bevoegd 
gezag (meestal: de gemeente) hen daartoe vanaf 1 januari 2024 via de 
bestuursrechtelijke weg dwingen.

Van wondermateriaal naar gevaar
Asbest is brandwerend, slijtvast, isolerend, gemakkelijk te verwerken 
en goedkoop. Dat heeft ertoe geleid dat het in de jaren 60 en 70 veel-
vuldig werd toegepast (ook) als dakbedekking. Helaas is gebleken dat 
niet-hechtgebonden asbest gevaarlijk is voor de veiligheid van mens en 
milieu. Omdat asbestdaken door de tand des tijds verweren en de as-
bestvezels los kunnen komen, heeft de wetgever de tijd rijp geacht voor 
een asbestdakenverbod, waarbij voor de ingangsdatum is aangesloten 
bij de gemiddelde levensduur van asbestdaken.

Het asbestdakenverbod
In een nieuw artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit is straks te 
lezen:

“Met ingang van 1 januari 2024 is het verboden om asbesthoudend 
materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking.”

Het verbod geldt exclusief voor asbestdaken die in contact staan met 
de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Het verbod ziet niet op bij-

door mr. Annet van Duijn, advocaat bij Dirkzwager 
advocaten & notarissen

Technisch resultaat rood

voorbeeld dakgoten en gevelpanelen en ook niet op asbesthoudende 
toepassingen in gebouwen, zoals dakbeschot of isolatiemateriaal.

Gevolgen van het asbestdakenverbod – aansprakelijkheid 
en verzekering
Los van de praktische aspecten – het is nog maar de vraag of het gaat luk-
ken om alle asbestdaken vóór 2024 te saneren, gelet op de capaciteit in 
de markt – roept het asbestdakenverbod de nodigde juridische vragen op. 
Op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: is een opstal met een 
asbestdak ná 2024 opeens wel gebrekkig? Tot wie kan de schadelijdende 
partij zich dan wenden: eigenaar, huurder, pachter, etc.? Is die aanspra-
kelijke partij wel verantwoordelijk voor het nalaten tijdig te saneren?
Op het gebied van het verzekeringsrecht: hoe bepaalt een opstalverze-
keraar de herbouwwaarde van een asbestdak? Kan nog sprake zijn van 
bereddingskosten onder een aansprakelijkheidsverzekering? Biedt een 
milieuschadeverzekering uitkomst?

Is de verzekeringsmarkt op tijd klaar voor het asbestdakenverbod per 
2024?

De EMN Masterclass waarin ik dit onderwerp heb behandeld, heeft we-
gens overweldigende belangstelling zowel in april als in juni 2017 plaats-
gevonden en heeft de bezoekers in ieder geval veel stof tot nadenken 
gegeven.

Het Verbond van Verzekeraars heeft het ‘Financieel jaarverslag verzeke-
ringsbranche 2016’ uitgebracht. Nederlandse verzekeraars hebben in 
2016 circa 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen verwerkt 
(bijna 40.000 inbraken, 100.000 brandschades, 300.000 waterschades en 
een miljoen schades aan voertuigen).

Het premievolume van schadeverzekeraars steeg met bijna 3 procent. 
Het resultaat van de schadetak lag onder nul, zowel voor als na herver-
zekering, als gevolg van de fors hogere schadelast vorig jaar. De hagel-
bui op 23 juni zorgde voor een recordschade van circa een half miljard 
euro in slechts een paar minuten tijd (circa 100 miljoen aan particuliere 
motorvoertuigen, 200 miljoen aan woonhuizen en 200 miljoen zakelijke 
- met name agrarische – schade). 
Het technisch resultaat na rente en na herverzekering, maar voor af-
dracht van vennootschapsbelasting, uitgedrukt in een percentage van 

de bruto verdiende premie, kwam voor de totale schadebranche uit op 
-3% (2015: 0%). Dit is exclusief ziektekosten- en inkomensverzekering, 
waarvoor het resultaat op 0% lag (2015: +2%). 
Autoverzekeraars blijven rode cijfers schrijven: -10% (2015: -7%). Los van 
meer aanrijdingen en duurdere reparaties, maken verzekeraars zich ern-
stig zorgen over de oplopende letselschadekosten als gevolg van over-
heidsbeleid en fors stijgende kosten van externe belangenbehartigers. 
Ook de branche Brand kwam in het rood: -5% (2015 0%). Voor Transport 
was er een verbetering van -5% naar +9%. Voor Overige was het resultaat 
+4% (2015 +9%). 

Het premievolume (bruto verdiende premie) voor de totale schadebran-
che (exclusief ziektekosten en inkomen) steeg met 3% tot 11,7 miljard 
euro, waarvan 4,0 miljard uit Motorrijtuigen (+4%) en 3,5 miljard uit 
Brand (+2%) (zie verder website 15-06-2017). 
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Waarom ben je Insurance Officer geworden?
De functie paste erg goed bij mijn interesses. Daarnaast sprak Vopak als 
bedrijf mij erg aan. Toen ik de vacature zag wist ik direct dat dit voor mij 
een goede en logische stap zou zijn.  

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Teamplayer, enthousiast, sociaal, resultaatgericht, ambitieus.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Insurance Of-
ficer?
Teamplayer en resultaatgericht, gezien de samenwerking binnen het 
team, Vopak en extern. Zowel op gebied van Insurance als Risk Manage-
ment probeer ik voor aansluiting te zorgen tussen Insurance  en andere 
afdelingen. 

Wie is je grote leermeester?
Ik heb van meerdere (oud)collega’s veel geleerd, zowel als persoon als 
vakinhoudelijk.  

Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Dat denk ik zeker, als je toegevoegde waarde kunt toevoegen en weet 
waar je het over hebt. Daarnaast moet je rekening houden met inzichten 
en belangen van anderen. 

Favoriete app?
WhatsApp.

Welke  werksituatie  is je tot dusver het meest bijgebleven?
Afgelopen jaar hebben we, vanuit compliance overwegingen, een broker 
tender uitgeschreven met een focus op broking als risk services. Dit was 
een zeer leerzaam en intensief proces, waar ik veel van opgestoken heb.

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

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Geen; ik houd niet zo van shirts met opdruk.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik vind rondreizen erg leuk. Tot nu toe vond ik de Westkust van de VS en 
IJsland het meest indrukwekkend. 

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Ik denk dat dé goede collega niet bestaat. Ik denk dat de juiste mix binnen 
een team erg belangrijk is en je elkaar hierdoor kunt aanvullen en aanstu-
ren. Zelf vind ik structuur en een pragmatische werkwijze belangrijk. 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Ik zou graag zien dat de invloed van social media minder groot zou zijn.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Dat verzekeringen een saai onderwerp zijn. Ik begrijp dat het niet direct 
tot de verbeelding spreekt, maar als ik uitleg waar ik me mee bezighoud 
en vanuit welk perspectief, dan vindt men het vaak toch wel interessant. 

Als je geen Insurance Officer was geworden, welk vak had je dan ge-
kozen?
Dan zou ik me meer specifiek op Risk Management richten, met als onder-
deel verzekeren als mitigerende maatregel in plaats van andersom. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Ik denk dat de combinatie van werkervaring en kennis met de ‘nieuwe kijk’ 
op de wereld goed samen gaat als je elkaar weet te vinden. Zo lang je 

open staat voor elkaars ideeën en achtergronden kunnen jong en oud veel 
voor elkaar betekenen. 

Wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de  economische situatie in 
het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
Ik denk dat veel financiële instellingen zullen overwegen om hun hol-
dingstructuur aan te passen, gezien veel holdings in de UK zitten. Voor-
beelden van bedrijven die hiermee bezig zijn, zijn Lloyd’s en AIG. Wat op de 
lange termijn de gevolgen zullen zijn is lastig te voorspellen.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Op dit moment is er niets dat ik onaantrekkelijk vind in mijn werk. Ik denk 
dat je een functie moet hebben waarin je continu wordt uitgedaagd en je 
jezelf kunt ontwikkelen. Als dat ontbreekt, denk ik dat het niet lang duurt 
voor je het niet meer leuk vindt. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Dat was een concert van Macklemore & Ryan Lewis. 

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Ik kan me niet herinneren dat ik posters aan de muur heb gehad, maar als 
ik een gok zou moeten doen, zou het Feyenoord zijn.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Ik denk dat de afgelopen jaren een grote toestroom is geweest van jonge 
mensen in de verzekeringsbranche. Het imago van de branche is wat min-
der stoffig en wollig dan het voorheen was, wat het aantrekkelijker maakt 
voor jonge mensen om hierin aan de slag te gaan. De verhoudingen bin-
nen de bedrijven die ik heb gezien zijn goed in balans. 

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
De grote diversiteit aan risico’s waaraan organisaties zijn blootgesteld.

Wat weet nog niemand van je?
Ik ben een erg open persoon, dus ik denk dat degenen die me goed ken-
nen zo’n beetje alles wel weten. 

Wat is je favoriete restaurant?
Gezien bij mij om de hoek een Happy Italy zit, ben ik daar regelmatig te 
vinden. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?
De vereenvoudiging van het belastingstelsel, subsidies, uitkeringen en toe-
slagen. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De IT/OT ontwikkeling, bijvoorbeeld het gebruik van drones voor de in-
specties van tanks. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik ben altijd wat jaloers op mensen die een carrièrepad hebben uitgestip-
peld en precies weten wat ze willen. Zelf bekijk ik alles op korte termijn, 
maximaal 5 jaar. Op dit moment ben ik nog lang niet uitgeleerd bij Vopak 
en wil ik hier stappen maken. Waarde toevoegen en ontwikkeling vind ik 
erg belangrijk. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ /  ‘een grijze 
muis’  wordt?
Zolang je jong van geest bent en je je ook zo kleedt, denk ik dat je geen 
grijze muis wordt.

Wat is je levensmotto?
Geen woorden maar daden!
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Programmadirecteur Verzekeringskunde Rob Wagenvoord: 

“De studie naast je baan is 
best zwaar, maar je krijg er 

heel veel voor terug”

“Toen ik in Zwolle de HEAO deed, had ik het niet verwacht. Maar: jà, ik ben 
een ‘verzekeringsmannetje’ geworden”, zegt de ruim één meter negentig 
lange Rob Wagenvoord (56), met een brede glimlach op het gezicht. “En ik 
schaam me er al lang niet meer voor. Als je in de branche werkt, dan weet 
je het: het is echt een prachtig vak. Dat de buitenwereld dat niet direct ziet, 
daar ben ik inmiddels wel aan gewend.” Rob Wagenvoord MSc RMiA is ‘di-
rector corporate risk solutions’ bij Willis Towers Watson en sinds vier jaar 
programmadirecteur van de masteropleiding Verzekeringskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hoe is hij dan in dit vak terechtgekomen, vragen wij hem. 
“Het grootste deel van mijn hbo-opleiding viel nog in mijn 
tienerjaren, ik wist nog niet wat voor werk ik wilde gaan 
doen, wat ik wel wist, dat ik naar het westen van het land 
wilde verhuizen. En zo gebeurde het, begin twintig was 
ik. Het werd Amsterdam omdat ik daar een baan kon krij-
gen bij Zwitserleven, op de toen net nieuwe afdeling con-
tractbeheer collectief pensioen. In de twee jaar dat ik er 

werkte, heb ik mijn eerste vakdiploma behaald, Branche 
Leven. Ik wilde me verder ontwikkelen in het vak. Dat kon 
bij Bekouw Mendes (opgegaan in Aon) waar ik individu-
eel leven en pensioen kon gaan doen. Na een jaar of twee 
in de binnendienst wilde ik graag naar klanten toe. Een 
tikkeltje ongeduldig als ik was, stapte ik daarom op mijn 
25-ste over naar Assurantiebedrijf Gebroeders Scheuer, 
waar ik die mogelijkheid kreeg in de functie ‘chef leven 
makelaardij’. Ik kon mijn hart ophalen met het bezoeken 
van bedrijfsmatige klanten. Bijvoorbeeld de verschillen-
de onderdelen van Hoogovens, dat mede-eigenaar was 
van Scheuer. Om op de marktontwikkelingen in te spelen 
hebben we in die tijd een afdeling ‘employee benefits’ 
opgericht. Als opleidingen heb ik toen het Assurantie A-
diploma en Gevolmachtigd Agent behaald en ben ik in 
1992 beëdigd als makelaar in assurantiën. Ik heb in de 
loop der jaren verschillende functies gehad binnen het 
bedrijf dat in 1992 werd overgenomen door Willis, dat na 
de laatste fusie nu Willis Towers Watson (WTW) is.” 

Continu in jezelf investeren
Na twee dienstverbanden van enkele jaren, werkt Rob 
Wagenvoord nu dus al ruim dertig jaar bij dezelfde werk-
gever in diverse management- en adviesfuncties. Minder 
ongeduldig geworden in de loop der jaren? “Je zou kun-
nen zeggen dat ik mijn plek gevonden heb en binnen een 
bedrijf als Willis en nu WTW zijn er zoveel interessante 
uitdagingen. Binnen een bedrijf van deze omvang en pro-
fessionaliteit is het ook gebruikelijk om niet je hele loop-
baan hetzelfde te blijven doen. De verzekeringsbranche 
is een kennisindustrie en je moet daar dus continu in je-
zelf blijven investeren, je moet jezelf voortdurend blijven 
ontwikkelen. Zo heb ik verschillende nevenactiviteiten in 
de branche bekleed, zoals voorzitter van de Stichting As-
surantie Registratie, voortzitter van de NVHP en lid van de 
testcommissie voor de Register Makelaar in Assurantiën 
(RMiA). In de voortdurende persoonlijke en professio-
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nele ontwikkeling past ook dat ik op mijn 49-ste aan de 
UvA begonnen ben met mijn studie Verzekeringskunde.” 
Voor hij met de masteropleiding kon beginnen, moest 
hij eerst het schakelprogramma van de universiteit vol-
gen, dat kandidaten met een afgeronde hbo-bachelor op 
het niveau brengt van de wo-bachelor. Deze pre-master 
bestaat uit drie vakken: ‘academische vaardigheden’, ‘in-
leiding economie’ en ‘kwantitatieve vaardigheden (wis-
kunde + statistiek)’. De studiebelasting is 10 studiepunten 
ofwel 10 EC (1 EC staat voor een normatieve studielast 
van 28 studiebelastingsuren).

Pre-master paper over imago
Onderdeel van het vak ‘academische vaardigheden’ is het 
schrijven van een ‘paper’.  Reeds werd opgemerkt dat de 
buitenwacht het sprankelende van het verzekeringsvak 
niet direct ziet. Niet los daarvan zal staan dat het imago 
van de verzekeringsbranche bij de doorsnee particuliere 
consument niet bepaald florissant te noemen is. Dat ne-
gatieve imago van de branche intrigeerde hem en was 
het thema van zijn paper. “In verschillende onderzoeken 
onder klanten over schadeafhandeling door hun verze-
keraar, zie je een hoge mate van tevredenheid, dat loopt 
op tot boven de 87%. En toch heeft de verzekeringsbran-
che een negatief imago, doordat de enkele schade die 
niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, vaak wordt 
uitvergroot, ook in de media. Dat is bepaald niet uniek 
voor Nederland, maar is een universeel probleem.”

Boven jezelf uitstijgen
Na de pre-master met goed gevolg te hebben afgerond, 
volgde Rob Wagenvoord de twee jaren van de Verzeke-
ringskunde-master. “Ik was wel iets ouder dan de gemid-
delde student”, grijnst hij, de gemiddelde leeftijd is zo’n 
35 jaar, “maar tijdens de studie maakt leeftijd niet uit. Als 
groep heb je een zelfde doel, een opleiding volgen waar-
mee je jezelf naar een hoger niveau kunt brengen, het 
gaat om je eigen denken, maar ook om de interactie, om 
de gedachtewisseling, om het elkaar stimuleren en ver-
sterken. Het gaat erom boven jezelf uit te stijgen. Om ver-
banden te gaan zien, die je eerst over het hoofd zag. Daar 
moet je dus het nodige voor over hebben. Deze parttime 
studie -  die je naast je normale baan volgt - is best zwaar, 
want als je de dinsdag - onze vaste collegedag -  al ge-
werkt hebt, dan ga je tussen drie en zes uur ’s middags 
en vervolgens tussen zeven en tien uur ’s avonds college 
volgen. Dan moet je een groot deel van het jaar je agen-
da op die dinsdag namiddag en avond blokkeren, een 

streep zetten door andere activiteiten dus. Maar je krijgt 
er heel veel voor terug. Kennis. Verdieping. Inzicht. Meer 
helikopterview. Employability. En ook nieuwe kennissen, 
vrienden, netwerk.” 

Diversiteit in studenten
Per jaar bestaan de groepen uit een vaste kern van onge-
veer vijftien masterstudenten. Daarbij komen de studen-
ten die losse vakken uit het masterprogramma volgen, 
want dat is ook mogelijk. In totaal zijn de groepen die 
een college volgen niet groter dan 25. De samenstelling 
van de groepen is divers. Ongeveer de helft van de stu-
denten is werkzaam bij verzekeraars. De overige helft is 
afkomstig uit het intermediair, van consultancybedrijven 
of grote accountancyorganisaties, van grote bedrijven 
met eigen riskmanagent, maar ook van pensioenfondsen 
en overheidsorganisaties of uit de advocatuur. Op de col-
legedagen is in het tijdschema ruimte gelaten om in een 
uur een maaltijd te nuttigen. “Dat kan hier in onze mensa, 
waar je voor 4 euro een prima maaltijd krijgt voorgescho-
teld. Maar je ziet dat de meesten al snel ontdekken dat 
in de omgeving van onze moderne universiteitslocatie, 
aan de Plantage Muidergracht (dat is de omgeving van 
Artis) een grote keus is aan Italiaanse, Chinese en andere 
restaurants, die er prima op ingesteld zijn dat er binnen 
een uur gegeten wordt. Ik had er tijdens mijn studie hier 
altijd veel genoegen in om even de benen te strekken en 
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meestal met wat collega-studenten één van de restau-
rantjes in de buurt uit te proberen.”

Docenten zijn mensen uit het vak
Rob Wagenvoord is erg enthousiast over de studie die hij 
volgde en straalt dat ook uit. Dat viel tijdens de studie op 
bij Arjen Ronner, die toen programmadirecteur was en 
als hoogleraar het vak Enterprise Risk Management do-
ceerde. Ronner belichaamt overigens in eigen persoon 
de praktische insteek van de studie: hij vervulde in de 
branche de rol van makelaar (bij Aon), van verzekeraar 
(bij Zurich) en van klant (risk-manager van Philips). Ook 
de andere docenten zijn mensen uit de praktijk. Ronner 
vroeg vier jaar geleden aan Wagenvoord om hem op te 
volgen als programmadirecteur, zodat Ronner zich nu 
volledig kan toeleggen op het doceren van zijn vak. Ook 
Wagenvoord draagt via lessen zijn grote vakkennis en 35 
jaar branche-ervaring over, bijvoorbeeld in het onder-
deel Operational Risk Management. 

Twee afstudeervarianten
De masterstudie Verzekeringskunde aan de Amsterdam 
Business School van de UvA maakt onderdeel uit van de 
economische faculteit van de UvA. Deze masterstudie is, 
zo geeft Rob Wagenvoord aan, de enige academische 
verzekeringseconomische opleiding. Deze masterstudie 
Verzekeringskunde kent twee afstudeervarianten, ‘Verze-
keringskunde’ en ‘Enterprise Risk Management’. In beide 
gevallen krijgt de afgestudeerde de academische titel op 

zijn bul van MSc (Master of Science) voor de studie Verze-
keringskunde. De studiebelasting is 30 EC per studiejaar. 
De programma’s zijn NVAO-geaccrediteerd. Het college-
geld bedraagt 8.500 euro per collegejaar (exclusief een 
eventuele pre-master die als alle drie de vakken gedaan 
moeten worden 4.500 euro kost).

De vakken
De vakken in het eerste jaar zijn voor beide afstudeer-
varianten gelijk. Dat zijn vier basisvakken: ‘Verzekerings-
recht- en Privaatrecht’, ‘Financiële Economie’, ‘Actuariaat: 
Kwantificeren van Risico’s en Bedrijfskunde’. Plus vier 
verdiepingsvakken: ‘Verdieping Financiële Economie’, 
‘Enterprise Risk Management’, ‘Verzekeringseconomie’ 
en ‘Bedrijfskunde en Risico’. Het tweede jaar bestaat uit 
vier specialisatievakken. Voor Verzekeringskunde zijn 
dat: ‘Specialisatievak Verzekeringsrecht’, ‘Regulering en 
Toezicht’, ‘Balans- en Risicomanagement’ en ‘Research 
Atelier Masterthesis’. Voor de afstudeervariant Enterprise 
Risk Management zijn dat: ‘Operational Risk Manage-
ment’, ‘Risk Management Strategie’, ‘Balans- en Risicoma-
nagement’ en ‘Research Atelier Masterthesis’. De colleges 
worden in het Nederlands gegeven. De studie-literatuur 
is in het Nederland en in het Engels. 

Het is overigens ook mogelijk om als tweedejaars student 
naast de vakken in zijn of haar afstudeervariant tevens 
één, enkele of alle vakken uit de andere variant te volgen, 
zonder toeslag in het collegegeld. 

Jaarlijks worden er, samen met ACIS, meerdere sympo-
sia georganiseerd voor de gehele branche, zowel vanuit 
de verzekeringseconomische invalshoek als de verzeke-
ringsjuridische invalshoek. Studenten hebben gratis toe-
gang tot deze symposia.  

Praktische toepasbaarheid
“Wellicht zouden sommige namen van vakken de indruk 
kunnen wekken dat deze nogal algemeen zijn. Niets is 
minder waar; alle vakken zijn volkomen toegespitst op 
de praktische toepasbaarheid in de verzekeringsbran-
che”, zo benadrukt de begeesterde programmadirecteur, 
die zich nu al verheugt op de start van het nieuwe aca-
demische jaar aankomende september, met een nieuwe 
groep eerstejaars, een groep tweedejaars die de verdie-
ping in gaat  en degenen die na de twee collegejaren na 
alle vakken behaald te hebben de masterthesis ofwel 
scriptie met succes verdedigen en uiteindelijk met de bul 
naar huis mogen gaan. <

Studenten die onlangs hun bul ontvingen



www.schade-magazine.nl                      47

Het vak is vader en zoon met de paplepel inge-
goten; zij stammen uit een gezin van opkopers. 
Grootvader Kooistra reed al in 1942 met zijn 
kar door Dokkum om goederen op te kopen. 
Vandaag de dag zitten vader en zoon dagelijks 
op de weg om partijgoederen op te kopen. 
Niet alleen in Dokkum en omstreken, maar juist 
door heel Nederland en de ons omringende 
landen. Ook ‘s avonds en in het weekend. “Een 
nette afwikkeling van de inkoop is voor ons de 
gewoonste zaak van de wereld. Doe je dat niet, 
dan lig je eruit. Er vindt veel wisseling van de 
wacht plaats binnen de expertisewereld. Ge-
lukkig worden we vaak weer opnieuw benaderd 
door experts, ook al zijn zij van werkgever veran-
derd. Dat betekent dat je toch iets goed doet.”

De heren hebben een eigen groothandel waar 
ze de ingekochte goederen kunnen verkopen, 
en hebben ook buiten Nederland hun kanalen 
om de goederen af te zetten. Is de bieding 
gegund, dan wordt er snel betaald. Dankzij 40 
jaar ervaring en een doorgewinterd team zijn 
ze ingericht op vlotte en flexibele afhandeling 
van de verkoop. Binnen een paar dagen rijden 
de speciaal ingerichte wagens voor om de 
goederen op te halen.

“Sommige klanten willen niet dat goederen 
binnen een straal van 50 km worden verkocht,” 
aldus Kooistra. “Anders worden we concurrent 
van de vorige eigenaar. Kooistra Opkopers 
heeft zich altijd aan restricties gehouden. 

Wij bieden een eerlijke prijs en zorgen voor 
snelle betaling. Daarnaast houden we ons aan 
de gemaakte afspraken en afgesproken tijd. 
Schade-experts mogen geen gedoe hebben 
bij de verkoop van de goederen. Wij moeten 
experts juist ontzorgen. Wederzijds vertrou-
wen vinden wij erg belangrijk.” 

Voor het aanbieden van partijgoederen naar 
aanleiding van rook-, water- of transportscha-
des kan gebruik gemaakt worden van het for-
mulier op de website www.kooistraopkopers.
nl, maar de meeste experts bellen gewoon 
even met Epie (06 53 12 74 50) 
of Ymo (06 53 12 92 92)

Kooistra Opkopers, 
voor al uw schadegoederen!

Kooistra Opkopers uit Dokkum werkt al meer dan 40 jaar voor de 
schadewereld. Epie Kooistra vormde tot voor kort het vertrouw-
de gezicht van de onderneming. Enige tijd geleden is zijn zoon 
Ymo als tweede eigenaar in het bedrijf gekomen. Met jarenlange 
ervaring en dezelfde werkwijze als zijn vader heeft deze nuchtere 
Fries inmiddels zijn sporen meer dan verdiend. Samen bedienen 
zij de markt voor het opkopen van schadegoederen na water-, 
rook- en transportschade. 

Tijdens de opening van het jaarlijkse symposium van het VRT 
(Verenigd register van taxateurs) gaf voorzitter Jorden de Boer 
aan dat er binnen het bestuur momenteel wordt gekeken hoe 
het VRT zich in de toekomst verder zal kunnen professionalise-
ren. 

Ook is relevant of de VRT verdergaat als register of zich als brancheorgani-
satie moet door ontwikkelen, aldus De Boer. Bovendien kan bezien wor-

Waarnemen, onthouden en netwerken 
op VRT Symposium

den of eventueel het zoeken van een samenwerkingsverband raadzaam is 
en welke opties daarvoor zijn.

De animo voor het symposium was groot; er waren liefst 250 van de in to-
taal 336 leden aanwezig op het symposium. Die konden ook kennismaken 
met een nieuw bestuurslid: Ceciel van Iperen (van kennisplatform CROW 
en voorzitter NVBT, Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) is 
als nieuw bestuurslid aangetrokken binnen het VRT.

Na het openingswoord van de voorzitter werd in twee interessante lezin-
gen ingegaan op het thema van het symposium: ‘Waarnemen’. Prof. dr. 
Edward de Haan legde onder meer de theorie van de waarneming van het 
menselijk oog uit. ‘Zien’ is het registreren, transporteren, verwerken en 
herkennen. In een multimediale presentatie liet hij beelden zien waarbij 
er een oefening wordt gedaan en beelden blijken te veranderen. Na de 
pauze ging Matthew Schouten in op mogelijkheden om het geheugen te 
trainen. Wanneer we veel informatie moeten onthouden, helpt het ons om 
bepaalde delen van die informatie in onze gedachte belangrijk te maken. 

Deze bijeenkomst, die 1 juni jl. werd gehouden in het Hilton Royal Parc te 
Soestduinen, was niet alleen inhoudelijk interessant. Ook werd volop de 
gelegenheid geboden om te netwerken (zie verder website 02-06-2017).

TA X AT I E
(advertorial)



  S C H A D E t r a n s f e r s

48      www.schade-magazine.nl

scHADe MAGAZINE
Onafhankelijk vakblad voor de 
professionals in de schadewereld: 
Schade-experts, media toren, 
letselexperts, assurantietussen-
personen, medewerkers op de 
schadeafdelingen bij makelaars en 
verzekeraars, advocaten, risk- en 
insurancemanagers, schade-, 
fraude- en toedrachtsonderzoekers, 
risicodeskundigen, reconditione-
ringsbedrijven, auto- en overige 
schadeherstellers en de branche-
organisaties in deze sectoren. 
Verschijnt zes maal per jaar. 

Uitgever 
EMG b.v.
Ingenhouszlaan 9, 
5644 HM Eindhoven 
telefoon 040 - 84 28 716
info@excellentmediagroep.nl 

Management 
Frank Kerkhofs
telefoon 040 - 84 28 716
mobiel 06 80148533
frank@excellentmediagroep.nl 

Redactie 
drs. Jan Schrijver (hoofdredacteur)
mobiel 06 8356 3025

mr. Klaas Brand
drs. Cindy van der Helm
Marco Hoekstra
Sietze de Jong RMiA
drs. Peter van Steen

Email redactie
redactie@schade-magazine.nl

Fotografie 
Raphaël Drent

Drukkerij 
Profeeling 

Abonnementen 
6 x Schade Magazine en 
1 x Schade Almanak cijfers & 
trends 37 euro (excl. btw) per 
jaar. Abonnementen kunnen per 
mail worden aangevraagd bij 
info@excellentmediagroep.nl. 
Jaarabonnementen kunnen op 
ieder gewenst tijdstip ingaan en 
worden automatisch verlengd per 
kalenderjaar. Opzegging schriftelijk 
of per mail, uiterlijk twee maan-
den voor het verstrijken van de 
abonnementsperiode. 
ISSN 1875-4236.

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, vermenigvuldigd of 
gereproduceerd zonder schriftelijke 
toestemming van EMG b.v. of andere 
auteursrechthebbenden. 

Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid sa-
mengesteld, EMG b.v. kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor 
de juistheid en volledigheid van alle 
in deze uitgave opgenomen teksten 
en beelden.

CO LO F O N

bastiaan Krol is per 
1 juli 2017 de nieuwe 
directeur van Allianz 
Nederland Corpo-
rate. Hij volgt hiermee 
Wilko Emmens op, 
die na zeven jaar als directeur van 
Allianz Nederland Corporate met 
pensioen gaat. Krol (34) heeft ruime 
ervaring in de verzekeringsbran-
che. De afgelopen twee jaar was 
hij verantwoordelijk voor property 
en liabilty underwriting bij Allianz 
Nederland Corporate. In zijn nieuwe 
functie richt Krol zich specifiek op de 
branches property/liability, marine/
engineering en motorfleet. Van 2007 
tot 2015 werkte Krol bij Achmea in 
verschillende functies voor het scha-
deverzekeringsbedrijf. 

Bij Arepa Inspexx is 
ed jalink onlangs 
benoemd tot directeur. 
Hij was vorig jaar april 
in dienst gekomen bij 
het bedrijf. Samen met 
Stefan van Rekum (operationele 
zaken) zal Ed Jalink de strategie van 
Arepa Inspexx verder ontwikkelen. 
Bij Arepa Inspexx zijn 25 medewer-
kers werkzaam vanuit 5 vestigingen 
in Nederland (zie verder website 
02-06-2017).

Chubb heeft het team in 
de Benelux uitgebreid 
met drie underwriters. 
Lars springeling (30) 
is op 1 juni bij Chubb 
als Senior Underwriter 
Cyber begonnen. Springeling (foto) 
is afkomstig van AIG Europe, waar hij 
de afgelopen jaren als Underwriter 
Professional Liability & Cyber werkte. 
In die functie richtte hij zich op AVB, 
beroepsaansprakelijkheid en cyber. 
Patrick van der Pluijm (48) ver-
sterkt het brandteam (property) als 
Senior Underwriter Property.  hugo 
ten brink (40) houdt zich als Senior 
Underwriter Financial Lines hoofdza-
kelijk bezig met de beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekeringen (zie verder 
website 31-05-2017).

rob Pamboer (55) is 
benoemd tot operati-
oneel directeur Vitality 
bij CED. Vanaf 1 juli gaat 
hij leidinggeven aan de 
divisie Advice binnen 
het domein Vitality. Binnen deze 

verzekeringsconcern waartoe Delta 
Lloyd enige jaren heeft gehoord (zie 
verder website 17-05-2017). 

valentina visser wordt de nieuwe 
directeur van Havelaar & van Stolk 
en Helviass Verzekeringen. Beide 
assurantiebedrijven zijn onderdeel 
van Allianz. Visser is 
sinds november 2015 
werkzaam als salesma-
nager bij Havelaar & van 
Stolk. Visser neemt met 
haar benoeming het 
stokje over van Erwin van der Wal. Hij 
heeft het bedrijf verlaten (zie verder 
website van 04-05-2017).

Juridisch Bureau Letselschade & 
Gezondheidsrecht in Amsterdam 
heeft een nieuwe directie. 
Mr. frederik Lieben is na een 
aantal jaren als jurist en manager 
benoemd tot commercieel directeur 
en COO (chief operating officer). 
Oprichtster mr. Yvonne Hooijenga 
van JBL&G heeft zich uit de directie 
teruggetrokken, maar blijft betrok-
ken als adviseur (zie verder website 
02-05-2017).

Binnen de sectordirectie van VKG 
zijn twee nieuwe directieleden 
benoemd, Danny siau 
als directeur Beurs en 
andré Weber (foto) 
als directeur ICT. Het 
volmachtbedrijf is ver-
sterkt met twee nieuwe 
managementfuncties. 
nelleke Zuiderent vervult sinds 1 
april de functie van manager Accep-
tatie en Christine vasen sinds 11 
april de functie van manager Schade 
(zie verder website 02-05-2017).

Bij Swiss Re Corporate Solutions 
wordt fred Kleiterp per 
begin van juli 2017 CEO 
voor Europa, Midden-
Oosten en Afrika (EMEA). 
Hij volgt hiermee Tony 
Buckle op. De Rotter-
damse econoom Klei-
terp is momenteel CEO voor de ‘Asia 
Pacific’ regio van Swiss Re Corporate 
Solutions. Het brengt voor hem een 
verhuizing met zich mee van stand-
plaats Singapore naar Zurich. Van 
2009 tot 2013 vervulde hij overigens 
reeds de rol van CEO EMEA. Kleiterp 
trad in 2001 in dienst bij Swiss Re. 
Daarvoor werkte hij voor Atradius.

divisie biedt CED alle diensten aan 
rond het beschermen en behouden 
van vitaliteit: letselschadebehande-
ling, letselschade expertise tot aan 
medisch advies. Pamboer werkte de 
laatste 24 jaar bij Achmea en daar-
voor bij de politie (zie verder website 
24-05-2017).

Het Rotterdamse advocatenkantoor 
Van Steenderen MainportLawyers 
heeft per 1 juli 2017 twee nieuwe 
partners benoemd. Martina smit 
(1982), die sinds oktober 2009 bij Van 
Steenderen MainportLawyers werk-
zaam is, in de droge en maritieme 
verzekerings- en aansprakelijkheids-
praktijk. Charlotte van steenderen 
(1983), die haar carrière in 2007 
gestart is bij Houthoff Buruma in 
de praktijkgroepen Vastgoed en 
Corporate Litigation en die sedert 
december 2011 werkzaam is voor 
Van Steenderen MainportLawyers 
(zie verder website 13-06-2017).

edwin van tricht (43) is per 1 juli 
aanstaande benoemd 
tot directeur Ditzo 
Schade. Van Tricht 
werkte eerder bij NN-
Group. Bij NN-Group 
was Van Tricht onder 
meer directeur Product- en Distribu-
tiemanagement van RVS en direc-
teur Leven Individueel. De laatste 
twee jaar hield hij zich als consultant 
onder meer bezig met digitalisering 
bij pensioenuitvoerder MN.

steven janssens is 
per 1 juni gestart als 
Country Manager bij 
CED Belgium. Hij volgt 
Dirk Clement op die 
vanaf 1 juli directeur wordt van de 
internationale activiteiten van CED 
Cross Border Claims. Janssens was 
afgelopen jaren werkzaam bij SERIS 
als Director Sales & Marketing en 
Divison Manager SERIS Academy (zie 
verder website 22-05-2017).

Bij Delta Lloyd vertrekt de Chief 
Financial Officer Clif-
ford abrahams per 1 
september aanstaande. 
Hij treedt dan in dienst 
bij ABN AMRO Groep 
als CFO. Voordat de En-
gelsman Abrahams in januari 2016 
in dienst kwam bij Delta Lloyd, was 
hij werkzaam bij Aviva, het Engelse 

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



Schade? 
Bestaat niet!

Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan sanitair, meubilair, vloeren, keu-
kens, kozijnen en gevels te herstellen. Het 
resultaat? Een duurzame en onzichtbare oploss-
ing, uitgevoerd door één van onze vakmensen. 
Voor de klant betekent dat lagere kosten en 
minder overlast. Benieuwd naar de samenwerk-
ingsmogelijkheden?

www.novanet.nl
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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
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