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Van blik met draadjes als aders
Uitgerust van vakantie teruggekomen. Werk je bij een top-drie in-
termediair, blijkt het bedrijf overgenomen door een ander uit de 
top-drie. Verrassing? Ach, het gerucht ging al enige tijd en de markt-
consolidatie zal nog niet ten einde zijn. Maar wat betekent het voor 
je baan? 

Werk je bij een verzekeraar, kom je terug van vakantie, zit er een 
robot op je stoel. Zo’n vaart zal het toch niet lopen? Nee, het zal 
inderdaad geen robot zijn ‘van blik met draadjes als aders’. Maar 
dat chatbots binnen nu en vijf jaar in de schadebranche werk uit 
handen zullen nemen van mensen ‘van vlees en bloed’, wordt alom 
verwacht. Heel saillant: met als doel de dienstverlening aan klanten 
persoonlijker te maken. 

Technologie schijnt de sentimenten van de gesprekspartner beter 
te kunnen ‘invoelen’ dan de mens. De chatbot heeft in ieder ge-
val geen last van vermoeidheid of hoe zijn (de robot is mannelijk 
volgens het Groene Boekje) pet staat. Voor verzekeraars is ‘niet-
gebruiken’ van chatbots een groter risico dan ‘early adoption’, zegt 
onderzoeksbureau Celent. Verzekeraar Achmea stelt een loopbaan 
APK beschikbaar aan medewerkers. Daarmee kunnen ze online een 
scan uitvoeren, die inzicht geeft in de verwachte zoekduur naar ge-
lijksoortig werk, kansrijke alternatieve beroepen én de kans dat het 
huidige beroep wordt gerobotiseerd. 

Met een input van honderdduizenden schadedossiers en dankzij 
‘machine learning’ vermindert Schadegarant het aantal in te scha-
kelen experts. Weer iets anders is dat beschikbare datastromen en 
geavanceerdere analysetechnieken verzekeraars helpen fraude aan 
te pakken. Voor alle gebruikers van gegevens over personen is er 
overigens tot komende zomer extra werk aan de winkel. In mei 2018 
gaat de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in. Er zal 
moeten worden nagegaan welk gebruik onder deze AVG is toege-
staan. 

Het werken met artificiële intelligentie is trouwens niet voorbehou-
den aan grote bedrijven. Juist ook kleinere en middelgrote bedrij-
ven binnen de schadebranche kunnen hier hun kansen pakken. Het 
gaat erom dat zij minder last van verouderde systemen hebben. In-
novatie is dankzij technologie, maar begint altijd bij de mens. Die 
echter op moet passen niet door te schieten in zijn enthousiasme. 
Niet alles in één keer willen doen en alle uitzonderingen ook willen 
meenemen. Ga snel, maar houd het klein. En vraag je bij elke stap af 
of die – zowel met het oog op de eigen organisatie als de eindklant 
– in de goede richting is. 

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

In 2016 spoorden verzekeraars 10.001 fraudeurs op, zo’n 20 procent meer 
dan in 2015, toen iets meer dan 8.000 verzekeringsfraudeurs werden opge-
spoord. Met de opgespoorde zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 
miljoen euro gemoeid. Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verze-
keringscriminaliteit (CBV) bleek verder dat een op de drie gerichte onder-
zoeken tot de opsporing van een fraudegeval leidde. Het ging daarbij om 
27.257 incidentonderzoeken. Meer dan de helft van de vastgestelde frau-
des, 5.598 gevallen, vond plaats bij de verzekeringsaanvraag. Frauderen, 
opsporen en sanctioneren waren op 20 juni 2017 de terugkerende thema’s 
op het jaarcongres van uitgeverij en studiecentrum Kerckebosch over de 
aanpak van verzekeringsfraude. Dagvoorzitter mr. Chris van Dijk, advocaat 
bij en medeoprichter van Kennedy Van der Laan, loodste de circa 120 aan-
wezigen in Postillion Hotel Bunnik door een programma met maar liefst ne-
gen lezingen.

Namens het Verbond van Verzekeraars werd op het jaar-
congres acte de présence gegeven door mr. Roelof Vis-
scher, teammanager van het CBV. Het Verbond heeft 
gesignaleerd, aldus Visscher, dat fraude voor wat betreft 
technieken en creativiteit harder, georganiseerder en ge-
raffineerder is geworden. Het is daarom het beleid om zo 
veel mogelijk kennis over fraude te verzamelen, opdat de 
branche de denk- en handelwijze van de fraudeur beter 
kan doorgronden en voorspellen. De verzekeraar dient 
over het bewustzijn, de deskundigheid en de vindingrijk-
heid te beschikken om fraudeurs in de eigen omgeving te 
herkennen, tegen te houden en schade door criminaliteit 
te beperken of te voorkomen. Roelof Visscher besprak vijf 
stappen die de fraudebestrijding in de toekomst efficiën-
ter moeten maken. Om te beginnen is het belangrijk de 
informatiestroom tussen de verzekeraars en het CBV te 
verbreden en om meer data, en ook meer soorten data, 
te verzamelen. Vervolgens is het nodig de publiekprivate 
samenwerking op dit gebied te verdiepen en om meer en 
betere verbanden tussen databronnen te leggen. Tot slot 
moeten de analysetools voor preventie en detectie wor-
den verbeterd en moet de transparantie rondom beleid 
en gevolgen van fraude worden vergroot. Roelof Visscher 
besprak bij wijze van afronding nog de websites waarop 
mensen ‘alternatieve feiten’ over zichzelf kunnen kopen, 

die het nog meer noodzakelijk maken om alert te blijven 
op het onderscheid tussen feiten en fictie, in welke vorm 
van fraudeonderzoek dan ook.

Preventie en signalering
Sander Koemans MSc, senior manager financial crime 
analytics bij Deloite, ging in op het thema preventie en 
signalering van verzekeringsfraude. Hij besprak zeven 
belangrijke trends op dit gebied: digitalisering (met 
steeds grotere mogelijkheden en verwachtingen van het 
publiek), de publieke opinie (met een afnemend begrip 
voor openbaar bekende fraudegevallen), netwerken 
(met meer systematisch en georganiseerd misbruik van 
overheidsmiddelen), ‘managed forensics’ (meer geïnte-
greerde handhaving in plaats van ‘alleen maar’ op inci-
denten reageren), samenwerking (meestal zijn verschil-
lende organisaties nodig om fraude te bestrijden), open 
data (steeds meer organisaties gebruiken hun gegevens 
voor commerciële doeleinden en meer gegevens zijn pu-
bliekelijk beschikbaar) en complexiteit (met toenemende 
hoeveelheden transacties en meer ingewikkelde interne 
processen). Koemans ging vervolgens in op de analyse 
van fraudemogelijkheden zoals zijn afdeling die voor-
staat. Hierbij gaat het om de integratie van verkennende 
analyses, risicodetectie, het modelleren van voorspellin-
gen en de analyse van sociale netwerken. Deze aanpak is 
bij Deloite toegepast om het misbruik van sociale voor-
zieningen in Nederland te detecteren en te voorkomen. 
Koemans gaf vervolgens aan hoe dezelfde technieken 
kunnen worden ingezet om verzekeringsfraude te signa-
leren en te bestrijden.

Beleid en organisatie
Het fraudebeleid bij verzekeraars en de organisatie van 
de aanpak van fraude was het thema van Goos Kroeze, 
anti-fraud officer bij Nationale-Nederlanden. Hij schetste 
de antifraude-strategie binnen deze verzekeraar, inclusief 
het strategisch statement, de doelstellingen en de uit-
voering en controls. Onderdelen van de strategie zijn het 
risk-control-framework en het beleid van de stuurgroep 
op directieniveau van de businessonderdelen. De stra-
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tegie wordt verder door het productmanagement, het 
management en de fraudecontactpersonen ingevuld en 
uitgewerkt. Belangrijk daarbij zijn de fraude-risk-assess-
ments, waarbij uitgaande van de geleerde lessen mitige-
rende maatregelen worden vastgesteld, die vervolgens 
in polisvoorwaarden, antifraudeclausules en maatrege-
len bij fraude worden vertaald. Goos Kroeze signaleerde 
dat verzekeraars momenteel snel aan het veranderen 
zijn en in een stroomversnelling zitten voor wat betreft 
de productontwikkeling, maar dat de fraudebestrijding 
daarbij achterblijft.  Hij betoogde dat fraudebestrijding 
moet mee-evolueren en in dat verband sexyer moet wor-
den. Nationale-Nederlanden werkt daartoe met een soft-
warepakket waarmee geldstromen kunnen worden ge-
volgd. ‘Follow the money’ en daar komen volgens Goos 
Kroeze interessante resultaten uit. Hetzelfde geldt voor 
de zogenoemde neurale netwerken, met zelflerende 
software, die meer op gedrag dan op data let. Deze wer-
ken beter dan de softwarematige fraudedetectie, omdat 
je hierbij veel mankracht nodig hebt om alle met behulp 
van kennisregels verkregen leads te beoordelen. Tot slot 
hield Kroeze een pleidooi voor meer samenwerking in 
de fraudebestrijding, intern met bijvoorbeeld de afde-
lingen productmanagement, legal, security, operational 
risk management, procurement en sales, maar zeker ook 
extern, met het Verbond van Verzekeraars, politie en jus-
titie, financiële instellingen, volmachten, intermediairs et 
cetera.

Privacy en persoonsgegevens
Onderwerpen als gegevensbescherming, informatiede-
ling, gegevensuitwisseling, privacyregels en integriteit 

waren aan de orde in de presentatie van mr. Petra Oskam, 
advocaat bij Kennedy Van der Laan. Zij behandelde eerst 
het internetonderzoek door verzekeraars en aansluitend 
de registratie van verzekeringsfraude. Het juridisch ka-
der voor het internetonderzoek wordt gegeven door de 
Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens, het Handvest Grondrechten van de EU en de 
Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Hiervan is de 
Wet bescherming persoonsgegevens afgeleid en daarop 
is dan weer de Gedragscode verwerking persoonsgege-
vens financiële instellingen gebaseerd. In artikel 2 van 
deze gedragscode is bepaald dat verzekeraars bij het 
instellen van een persoonlijk onderzoek steeds een zorg-
vuldige afweging moeten maken tussen de belangen van 
de verzekeraar bij het uitvoeren van het onderzoek en het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van betrokkene. Bij deze belangenafweging moeten alle 
relevante aspecten worden betrokken, zoals het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrok-
kene, het financiële belang, het belang bij waarheidsvin-
ding, het belang bij snelle en zorgvuldige besluitvorming 
of de mate van inbreuk op integriteit of veiligheid. Voor 
wat betreft de registratie van verzekeringsfraude be-
handelde Petra Oskam de artikelen 6, 7 en 8 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. In de artikelen 6 en 7 
is bepaald dat persoonsgegevens in overeenstemming 
met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze moe-
ten worden verwerkt en dat ze slechts voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelein-
den mogen worden verzameld. Artikel 8 geeft limitatief 
opgesomde gevallen. Tot slot behandelde Oskam de 
aard van de gebeurtenissenadministratie, het intern ver-
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wijzingsregister, het incidentenregister en het extern ver-
wijzingsregister in de verzekeringsbranche.

Onderzoeksmethoden
Peter Kopp is manager veiligheidszaken bij Univé Ver-
zekeringen en tevens voorzitter van het branchebe-
stuur Toedrachtsonderzoek bij het NIVRE. De afdeling 
veiligheidszaken bij Univé bestaat uit 21 fraudecoördi-
natoren en onderzoekers, die consumentenfraude, in-
terne fraude, screening, de Sanctiewet en veiligheid in 
hun takenpakket hebben. Zij verrichten allen desk-  en 
veldonderzoek met het oog op schadelastbeheersing, 
integriteitsbewaking, compliance, reputatieschade-
beperking en maatschappelijk verantwoord onderne-
men. Peter Kopp schetste ook het profiel van de sectie 
Toedrachtsonderzoek bij het NIVRE. In totaal zijn bij het 
NIVRE 1.450 registerexperts aangesloten, onder wie ook 
registerexperts toedrachtsonderzoek. In totaal behande-
len zij jaarlijks zo’n 2 miljoen schademeldingen, voor 6,5 
miljard schade. Volgens Kopp is er ook bij de registerex-
perts een toenemende aandacht voor fraude, maar hij 
tekende daarbij aan dat het toedrachtsonderzoek in Ne-
derland zowel zwakke als sterke kanten kent. Sterk is de 
bekendheid met het fenomeen, de organisatie ervan in 
de keten, de vakbekwaamheid van de toedrachtsonder-
zoekers en de publiekprivate samenwerking in Neder-
land. Zwak is daarentegen de vergrijzing van het bestand 
toedrachtsonderzoekers, de communicatie tussen de 
onderzoekers onderling en de onvoldoende risk-based 
aanpak. Dit bracht Peter Kopp tot een aantal overwegin-
gen, onder meer dat de huidige particuliere onderzoeker 
onvoldoende op de toekomst is voorbereid en dat er een 
betere afstemming moet worden bewerkstelligd tussen 
privacyregelgeving en criminaliteitsbestrijding.

Bewijsproblematiek
Hoe verzamel je bewijsmateriaal van klanten? Wanneer 
is fraude in een procedure bewezen? Wat zijn de typi-
sche valkuilen bij bewijslevering? En hoe bewijs je op-
zet tot misleiding? Deze en andere vragen waren aan de 
orde in de presentatie van mr. Osgar van Tricht, rechter 
bij Rechtbank Midden-Nederland. Van Tricht begon zijn 

presentatie met de definitie van een aantal begrippen, 
zoals stelplicht, bewijslast, bewijsrisico en tegenbewijs. 
In verzekeringszaken is allereerst fraude mogelijk bij het 
aangaan van de verzekering. In dat geval is ‘opzet tot mis-
leiding’ nodig om in geval van verzwijging een uitkering 
in het geheel te kunnen weigeren (naast de situatie dat 
de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken in 
het geheel geen verzekering zou hebben gesloten). De 
verzekeraar beroept zich dan op de rechtsgevolgen van 
de stelling dat sprake is van opzet tot misleiding en zal 
dit dus moeten stellen en zo nodig bewijzen. Een ver-
gelijkbare situatie doet zich voor bij fraude tijdens de 
looptijd van de verzekering. Osgar van Tricht behandelde 
vervolgens een aantal uitspraken van gerechtshoven en 
de Hoge Raad, met als rode draad dat de bewijslast van 
‘opzet tot misleiding’ bij de verzekeraar ligt. Worden vol-
doende concreet feiten en omstandigheden gesteld, dan 
ligt het soms op de weg van de verzekerde om het bewijs 
te ontzenuwen. Wanneer het bewijs van opzet tot mis-
leiding lastig is te leveren, kan de verzekeraar veel baat 
hebben bij een vangnet, namelijk het betwisten van het 
schadevoorval en de schade. Dan immers ligt de bewijs-
last bij de verzekerde. Van Trichts conclusie was: geef de 
rechter keuzemogelijkheden.

Vernieuwing van het strafrecht
Mr. Gerard Blonk is directeur van ForensicPlaza en trainer 
van forensische besluitvormingsmethodieken. Hij be-
handelde de transitie van de huidige situatie waarin het 
strafrecht als ‘ultimum remedium’ wordt ingezet (dus als 
uiterst redmiddel, als andere vormen van rechtshandha-
ving geen effect meer hebben) naar de toekomstige situ-
atie waarin het strafrecht als ‘optimum remedium’ wordt 
ingezet (dus naast, ter ondersteuning van en afgestemd 
op andere vormen van rechtshandhaving). In de huidige 
situatie kan een individuele strafzaak direct effect heb-
ben, zo lichtte Gerard Blonk toe. De fraude stopt, een 
fraudeur verdwijnt achter de tralies en de schade wordt 
vergoed. De zaak bevestigt ook de norm en er kan een 
generiek preventieve werking vanuit gaan. Dit betekent 
niet dat het fraudefenomeen is opgehouden te bestaan. 
Daarvoor zijn soms andere civiele en bestuurlijke mid-

Roelof Visscher Sander Koemans Goos Kroeze Petra Oskam Peter Kopp
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delen nodig die zowel preventief als repressief kunnen 
werken. Het effect van een individuele strafzaak wordt 
groter als de civiele en bestuurlijke barrières maximaal 
worden benut. Het strafrecht wordt dan niet als klassiek 
‘ultimum remedium’ ingezet, maar veel dynamischer als 
‘optimum remedium’: in de gevallen, op de momenten 
en op de wijze dat het als middel echt wat toevoegt. 
Blonk ging vervolgens in op de vragen wat deze transitie 
betekent voor de focus in de rechtszaak, evenals voor de 
civiele bijdrage, de sturing van het Openbaar Ministerie, 
de dynamiek in het systeem, de beleidsvoering, de infor-
matieuitwisseling en de dossiervorming. In zijn aanbeve-
lingen benadrukte Blonk dat er daadwerkelijke aandacht 
moet zijn voor de uitwerking van het ‘optimum’-concept 
in convenanten, handhavingsarrangementen en andere 
publiekprivate samenwerkingsafspraken.

Succesvol samenwerken
Onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn ontving eind 2016 
de Anti-Fraude Award voor het onderzoek van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid naar fraude-
bestrijding met big data. Het ging daarbij om fraude door 
zorginstellingen. De fraude met zorgdeclaraties is in de 
afgelopen jaren afgenomen, maar in 2015 ging het toch 
nog om 19 miljoen euro, met een gemiddeld fraudebe-
drag van 77.000 euro per fraudezaak. De meeste fraude 
werd gepleegd met persoonsgebonden budgetten en 
door instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en 
de mondzorg. De conclusies op basis van het onderzoek 
luidden dat er in de eerste plaats een beroerde samen-
werking was, met een mislukking van de Taskforce In-
tegriteit Zorgsector en een opheffing van het Expertise-
centrum fraude. Daarnaast kon worden vastgesteld dat 
het ministerie van VWS een falende regierol had en dat 
er voortdurend spanningen waren tussen de private en 
collectieve domeinen van zorg. Dit was funest voor de 
data-uitwisseling tussen partijen. Verder werd gecon-
stateerd dat de zorgverzekeraars fraudedata als asset in 
concurrentie zien en dat de Zorgautoriteit (NZa) slechts 
een beperkte macht kon uitoefenen. Peter Olsthoorn 
ging in het bijzonder in op de samenwerking tussen het 
Openbaar Ministerie en de verzekeringsbranche en dan 

met name in de casus FinPro in Rotterdam. Uit dit expe-
rimenteel bigdataonderzoek van het Openbaar Ministe-
rie met externen bleek dat fraude met uitkeringen, toe-
slagen, subsidies en inschrijvingen bij opleidingen een 
veel wijdverbreider fenomeen was dan tot dan toe kon 
worden aangetoond. In het onderzoek vergeleken ver-
schillende overheidsinstanties hun gegevens met data 
van Rotterdamse private bedrijven. Daarbij kwamen tal 
van tot dan toe onbekende, afwijkende patronen aan het 
licht. Peter Olsthoorn noemde de uitkomsten van het on-
derzoek een eyeopener met een opmerkelijk resultaat. 
Het onderzoek geeft volgens hem de richting aan voor 
fraudeonderzoek in de toekomst. 

Sancties voor derden
Het jaarcongres over de aanpak van verzekeringsfraude 
werd afgesloten met een betoog van dagvoorzitter mr. 
Chris van Dijk over de civiele sancties voor frauderende 
claimanten. Daarbij gaat het dus niet over frauderende 
verzekeringnemers en uitkeringsgerechtigden, waarvoor 
sancties in artikel 7:941 lid 5 BW zijn geregeld, maar over 
degenen die een verzekerde op grond van diens aan-
sprakelijkheidsverzekering wegens een fout aansprake-
lijk stellen. De wet kent geen sancties voor deze partijen. 
Volgens Van Dijk is er een verschil tussen de positie van 
de frauderende verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde enerzijds en de frauderende claimant an-
derzijds, maar is het verschil tussen een claimant en een 
claimende verzekerde in de praktijk lang niet altijd zo 
groot. Ook buiten de verzekeringsovereenkomst is frau-
de zonder civielrechtelijke sanctie immers ongewenst 
en geldt misschien niet het genoemde artikel, maar de 
ratio daarvan wel degelijk evenzeer. Van Dijk besprak 
in dit verband een uitspraak van het Kifid, dat zich ba-
seerde op het algemeen geldende rechtsbeginsel ‘fraus 
omnia corrumpit’. Een mogelijke sanctie bij fraude door 
een claimant is, dat concrete onderzoekskosten en on-
verschuldigde betaalde bedragen worden terug geëist. 
Volgens Van Dijk is dat echter onvoldoende. Tegelijkertijd 
is enige terughoudendheid geboden met meer sancties, 
zo betoogde hij tot slot, want de werkelijke schade is ver-
oorzaakt door een fout van de verzekerde. <

Osgar van Tricht Gerard Blonk Peter Olsthoorn Chris van Dijk
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Rotterdams makelaarshuis: 

“We willen de nummer één zijn 
voor 010”

‘Schreuder’ is een gevestigde naam in de verze-
keringsbranche. Tot en met vorig jaar was het ‘P. 
Schreuder & Co’, sinds begin dit jaar ‘Schreuder 
Verzekert’. In het jaar 1915 begon Rotterdam-
mer Pieter Schreuder met het bedrijf, diens zoon 
Hans Schreuder zorgde tussen 1942 en 1989 
voor de voortzetting van het Rotterdamse assu-
rantiemakelaarshuis, waarna diens zoon mr. El-
wyn Schreuder (64) het stokje (en alle aandelen) 
overnam. Hij vond het nu zelf tijd voor opvolging. 
Die vond hij door een samengaan met het assu-
rantiekantoor Biemond Moerman & Wichers uit 
Bergschenhoek. Op 1 september 2017 is Elwyn 
Schreuder 40 jaar aan het bedrijf verbonden. Per 
deze datum gaat hij met pensioen na een mooie 
en succesvolle carrière. 

Opgebloeid in nieuwe setting

Het bedrijf uit Bergschenhoek is ontstaan uit fusies van 
verschillende op de Rotterdamse zakelijke markt en ho-
gere particuliere segment georiënteerde kantoren, waar-
bij geleidelijk steeds meer ingangen waren verkregen in 
de bedrijfsmatige markt. Het had geen beursaansluiting 
en het beschikte niet over een eigen volmachtbedrijf. 
Omdat Schreuder & Co dat wel in huis had, werd begin 
vorig jaar een intensieve samenwerking gestart. Daaruit 
bleek de grote mate van complementariteit van beide 
bedrijven. Ook werd steeds duidelijker dat het Rotter-
damse DNA van beide bedrijven goed matchte. Elwyn 
Schreuder: “De vraag voor mij was hoe mijn bedrijf de 
nieuwe tijd in te loodsen, met alle uitdagingen en mo-
gelijkheden die daarin geboden worden. Denk aan ‘het 
nieuwe werken’ en meer nog aan alle insurtech-toepas-
singen. Denk aan de schaalvergroting die je nodig hebt, 
om erin te kunnen investeren. Onze medewerkers en ik 
als eigenaar, bleken een heel goede klik te hebben met 
de eigenaars en medewerkers van Biemond Moerman & 
Wichers. Zij hebben een duidelijke visie op de toekomst, 

die ons bijzonder aanspreekt. Begin januari zijn beide 
bedrijven verhuisd naar The Mark. Dit moderne kantoor-
pand is gelegen langs de A16, met uitzicht op de Van Brie-
nenoordbrug en daarachter de skyline van Rotterdam. 
Na ruim een half jaar is het heel fijn te concluderen, dat 
mijn medewerkers opgebloeid zijn in de nieuwe setting. 
Voor mijzelf voelt het als een eer dat de toekomst wordt 
ingegaan met behoud van Schreuder in de naam.” 

In totaal werken er 43 medewerkers bij het nieuw ge-
vormde bedrijf Schreuder Verzekert, waarvan er 17 af-
komstig zijn van Schreuder & Co.  Meerderheidsaandeel-
houders zijn Marijn Moerman (algemeen directeur) en 
Danny Wichers (directeur). De zus van laatstgenoemde, 
Angela Wichers (adviseur van met name dga’s in privé en 
zwaardere particuliere klanten) en Steven Biemond (ad-
viseur zakelijk) zijn minderheidsaandeelhouders. Marijn 
Moerman (39) zette zijn eerste stappen in de branche 
bij een intermediair dat gericht was op de verkoop van 
levensverzekeringen. “Wat ik daar vooral heb geleerd is: 
bepaal vooraf waarom je bij een klant op bezoek gaat en 
blijf dat steeds goed voor ogen houden.”
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Pitchen bij zakelijke prospects
Marijn Moerman zette zijn loopbaan in de branche voort 
in de binnendienst van arbeidsongeschiktheidsverzeke-
raar Movir. Zijn volgende werkgever was Unirobe-onder-
deel Van Houwelingen Assurantiën, een op de zakelijke 
markt gerichte professionele intermediair. Om nog meer 
netwerk te krijgen binnen de markt en kennis van het in-
termediair was zijn volgende bewuste loopbaanstap: ac-
countmanager bij ziektekostenverzekeraar ONVZ. Bij zijn 
navolgende werkgever, ABN AMRO, kon hij als adviseur 
zakelijke verzekeringen in de keuken kijken van het ‘netto 
werken’. Die opgedane ervaring kon hij goed gebruiken 
toen hij in 2009 als ondernemer aan de slag ging. “Ik heb 
toen bij zakelijke prospects vooral gepitcht op ‘netto wer-
ken’, waardoor het mij lukte als klein kantoor zakelijke 
klanten binnen te halen die hun verzekeringen bij de 
gevestigde zakelijke intermediairs hadden lopen. ‘Gaan 
we een verkoopgesprek in, of gaan we echt praten..’. Dat 
werkte. ‘Netto werken’ was nieuw in die tijd en van de mo-
gelijke besparing die ik voor hen kon realiseren, wilden ze 
graag meer weten. Dit was niet altijd de prijs maar ook 
vaak onnodige verzekeringsproducten die reeds jaren in 
de portefeuille zaten zonder nog toegevoegde waarde te 
hebben. Voor mij in een bedrijf zonder grote portefeuille 
was dat – daar moet je eerlijk in zijn - gemakkelijker dan 
voor de gevestigde intermediairs met omvangrijke porte-
feuilles die voor een dergelijke transitie stonden”. 

Je regio afbakenen
“Ons bedrijf was van 2009 tot 2016 uitgegroeid tot een 
opeenstapeling van provinciale portefeuilles, waarbij 
wij zaken niet alleen rechtstreeks bij maatschappijen 
onderbrachten maar ook via serviceproviders werkten. 
Een volgende logische stap in onze ontwikkeling was om 
met een eigen volmachtbedrijf te beginnen. Dan kun je 
ervoor kiezen dat zelf op te zetten of daarvoor een be-
staand volmachtbedrijf in het bedrijf op te nemen. Zelf 
opzetten van een volmachtbedrijf is complex gelet op de 
huidige regelgeving en de eisen die dat stelt aan het au-
tomatiseringssysteem. Als je een draaiend volmachtbe-
drijf kunt overnemen, ben je er veel sneller operationeel 
mee. Nationale-Nederlanden en ASR waren voor ons de 
grootste partijen; dat waren partijen waarvan Schreuder 
al volmachten had. Dat paste ons dus als een jas”, zo 
legt Marijn Moerman uit. Schreuder & Co was reeds een 
makelaar met een Rotterdamse signatuur. Landelijk wer-
kend, met een accent op de Randstad, niet alleen recht-

streeks de klanten bedienend maar ook door middel van 
samenwerking met een groot aantal subagenten. Bie-
mond Moerman & Wichers profileerde zich vanuit Berg-
schenhoek, dat tegen de Rotterdamse wijk Hillegersberg 
aanligt, ook als kantoor voor de Rotterdamse regio. Als 
‘Schreuder Verzekert’ blijft dat accent op de klanten uit 
de Rotterdamse regio liggen. “Sterker nog”, zo gaat Ma-
rijn Moerman verder, “het Rotterdamse karakter van ons 
bedrijf zal krachtiger benadrukt en duidelijker uitgedra-
gen gaan worden. We zeggen gewoon hard op wat ons 
doel voor de komende jaren is: wij willen uitgroeien tot 
de nummer één onafhankelijke assurantiemakelaar voor 
de Rotterdamse regio, voor ‘010’ dus. Natuurlijk zeggen 
we geen nee tegen een Amsterdams bedrijf dat bij ons 
klant wil worden, maar we werken op z’n Rotterdams. We 
verloochenen onze ‘afkomst’ niet; integendeel, we bena-
drukken deze. Dat zie je terug  in onze bedrijfscommu-
nicatie. Een klein voorbeeld: er komen hier suikerzakjes 
te liggen; daar staat niet op ‘suiker’ maar ‘suikert’. Ook 
in Rotterdam hebben ze humor hoor”, lacht Marijn. “Als 
we in de portefeuille gaan snijden, doen we dat met een 
doel. Klanten moeten enerzijds optimaal bediend kun-
nen worden, anderzijds moeten klanten rendabel zijn. 
Je regio afbakenen, heeft een kwaliteits en economisch 
doel. De klant weet wat hij van ons als bedrijf met Rot-
terdamse signatuur kan verwachten, zoals ‘afspraak is 
afspraak’, ‘niet lullen, maar poetsen’ en ‘klare taal’.”

Marijn Moerman: 

“Wij zetten 

volledig in op 

insurtech” 
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Scheef in de branche

“Wat dat laatste betreft: er zijn nog steeds tegenstrijdig-
heden in de verzekeringsbranche. Verzekeraars  zijn het 
met ons eens dat initiatieven voor ‘versneld schadebe-
handelen’ naast het bedrijfsbelang juist het klantbelang 
dienen maar als het puntje bij paaltje komt, stokt de voor-
uitgang doordat sommige verzekeraars vervallen in aller-
lei formele checks. Overbodige formulieren en opvragen 
van allerlei onnodige informatie, doordat men vast zit in 
‘oud denken’.” Wat Moerman nog meer opmerkt: “Het is 
toch vreemd dat het overgrote deel van de maatschap-
pijen hun volmachtdata hebben ‘neergezet’ bij één com-
merciële externe partij. Of dat een systeem als ANVA, 
gemaakt is in COBOL - een programmeertaal uit de jaren 
‘60, waarop maar verder gebouwd is met allerlei ‘schillen’ 
en extensies, zonder de eindgebruiker en de business 
wezenlijk te laten profiteren van de voordelen van nu. Het 
is de hoogste tijd voor een complete verandering van de 
hele automatiseringskolom in de branche. Niet door ver-
der te bouwen op oude systemen, maar door - in nieuwe 
programmeertalen, met moderne inzichten en belangrij-
ker nu eens echt vanuit klantbehoeften en eindgebrui-
ker denkend – nieuwe oplossingen te bouwen. Wij zijn 
alvast zelf begonnen door in ons Schreuder Innovation 
Lab nieuwe experimenten en initiatieven te starten. In-
novatie is eigenlijk een kwestie van proberen, gewoon de 
mouwen opstropen en learnings meenemen in je proces. 
Fouten durven maken en door de ogen van de klant op-
nieuw naar onder meer processen en producten kijken, is 
daarbij enorm belangrijk. Vanuit Schreuder Ventures zul-
len we samen met een techbedrijf gaan participeren in 
veelbelovende bedieningsconcepten, die schaalbaar zijn 
en waarmee we bij voorkeur ook internationale impact 
kunnen realiseren. Dat doen wij met een nuchtere werk-
wijze en met focus. Onze aanpak staat in schril contrast 
met die van de zogenaamde insurtechs die de afgelopen 
jaren vele miljarden hebben ‘opgehaald’.  Steeds meer zal 
de klant zelf handelingen willen verrichten in plaats van 
mailen en bellen voor simpele administratieve vragen of 
wijzigingen.  Alhoewel het voor goederen gemakkelijker is 
dan voor diensten, zullen verzekeringen ook steeds meer 
via apps door de klant gesloten en beheerd gaan worden. 
Bij de keuze waar een verzekering wordt ondergebracht, 
zal steeds meer gaan meespelen: welke app gebruikt het 
bedrijf, hoeveel sterren heeft die app. Ook onze business-
partners vragen steeds vaker om ‘bouwstenen’ om onze 
propositie binnen hun proces mee te kunnen nemen.”

Techniek in eigen hand
“Wij willen voor die cruciale techniek niet afhankelijk zijn 
van verzekeraars of automatiseerders van de oude stem-

pel. We willen dit in eigen hand hebben. De techniek die 
wij willen gaan bieden moet zodanig zijn, dat de klant er 
beter van wordt. Dankzij de techniek kunnen wij de klant 
tegen lagere kosten beter bedienen. We komen - hoe gek 
het ook mag klinken bij online/ app -toepassingen -  echt 
dichterbij de klant en businesspartners. Denk daarbij ook 
aan het slim gebruiken van ‘chat-bots’. Een goede app 
zoals banken deze nu faciliteren voor het bankbedrijf, 
werkt ook om verzekeringen te sluiten en te muteren. Je 
hebt continu inzicht in de laatste polisgegevens en nog 
veel meer relevante data, en de kosten zijn lager. Voor het 
goed functioneren van zoiets is het wel van cruciaal be-
lang dat de verzekeraars en intermediairs slimmer gaan 
samenwerken. De productdata van verzekeraars moeten 
makkelijk beschikbaar worden gesteld via moderne API 
webservices. We gaan ons ervoor inzetten om de toegang 
tot data te democratiseren en draagvlak te creëren voor 
een onafhankelijk platform. Alle deelnemers kunnen ver-
volgens gebruik maken van “stekkers” en digitale koppel-
vlakken, waarmee sectorbreed grote kostenvoordelen 
en versnelling van innovatie kunnen worden behaald. 
Wanneer verzekeraars hier niet voldoende in meegaan, 
zullen wij ook buiten onze landsgrenzen moeten gaan 
kijken om onze doelstellingen te kunnen behalen. We 
willen zelf kunnen bepalen welke verzekeringsconcep-
ten wij aanbieden. Wij zullen de verzekeraars uitnodigen 
om hierin te participeren. Wij moeten in beginsel van 
niemand afhankelijk zijn.” Marijn Moerman tot slot: “De 
verzekeringsmarkt saai? Echt niet. En het begint nu écht 
leuk te worden!”<

Bij ‘Schreuder 

Verzekert’ krijg 

je ‘suikert’ bij de 

koffie

Marijn Moerman: “Wij zetten volledig in op insurtech”
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Boomtaxateur Jan P. Mauritz VRT: 

“Landschapskunstwerk Het Witte Lint 
mislukt? Om de dooie donder niet!”

Een taxateur zit aan de voorkant of aan de achterkant van een schade. In 
het Schade Magazine besteden wij graag aandacht aan taxatie. In dit num-
mer gaan we in op de specialisatie van het taxeren van bomen. We doen dat 
aan de hand van Register-taxateur Jan P. Mauritz (VRT), een markante per-
soonlijkheid. Of je bent fan van hem vanwege zijn onmetelijke vakkennis, 
of je loopt met een grote boog om hem heen, vanwege zijn onverbloemde 
uitspraken. Jan P.  – zo wordt hij doorgaans aangesproken of nog korter JP  
-  werkt als onafhankelijk taxateur en is ongekend recht door zee. Iets waar 
sommigen moeite mee hebben.

Jan P. stamt uit een familie van boomkwekers. Zijn over-
over-overgrootvader had in 1720 de allereerste ‘handels 
boomkwekerij’ in Nederland en sindsdien bezaten al zijn 
voorvaderen boomkwekerijen. Het vak is Jan P. met recht 
met de paplepel ingegoten. Hij is altijd met bomen bezig 
en heeft zelfs een eigen selectie van een Chinese sierap-
pel gevonden en deze boom naar zijn vader en grootva-
der vernoemd. Malus hupehensis ‘Arie Mauritz’. Een top-
pertje!  Hij is boomoloog – ‘logie’ betekent ‘kennis van’ 
-  en onder meer sortimentsdeskundige van bomen en 
beplantingen. Daarnaast is hij adviseur op het gebied van 
de toepassing van bomen en Register-taxateur, geaccre-
diteerd om zowel bomen in openbare en private ruimten 
te taxeren als alle productgroepen van boomkwekerijge-
wassen. Twee specialismen dus. Als taxateur wordt hij 
ook vaak als Gerechtelijk Deskundige ingeschakeld door 
de Gerechtshoven en Rechtbanken. Naast het uitvoe-
ren van vakspecialistisch onderzoek en het rapporteren 
daarvan wordt hij veel gevraagd rapportages van derden 
in een zaak te beoordelen. En ontdekt hij dan foute aan-
names of ondeugdelijkheden in een taxatierapport, dan 
draait hij daar ook geen doekjes om. Alle reden voor som-
migen om hem te mijden.

Het taxeren van bomen is een vak apart. Nederland kent 
slechts een handvol onafhankelijk boomtaxateurs; men-
sen die zich voor meer dan 80% van hun tijd bezighou-
den met het taxeren van bomen. De andere personen die 
ook taxeren doen het er vaak een beetje bij, aldus Mau-
ritz. Als iemand het er niet een beetje bij doet, dan is het 
Jan Mauritz wel. Een wandelende encyclopedie. Weet uit 
zijn hoofd alle plant- en boomsoorten met al hun bijzon-
derheden op te noemen. Leest iedere dag een boek over 
bomen om zijn vakkennis verder te vergroten. Een beetje 
doorgeslagen? Ja. Maar wel een man die weet waar hij 
het over heeft. 

Miljoenentaxaties
Als enige binnen zijn bedrijf verricht hij taxaties. “Ik acteer 
in de bovenkant van de niche Bomen en dat zijn veelal 
grote, zakelijke dossiers met getallen van vijf, zes en zelfs 
zeven cijfers.” Want dat zijn de bedragen waar je het als 
boomtaxateur soms over hebt. “Als er bijvoorbeeld een 
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door Cindy van der Helm

gastransportleiding dwars door een boomkwekerij aan-
gelegd moet worden, dan heb je een strook van zo’n 43 
meter breed waar de bomen verwijderd moeten worden. 
In een dergelijk geval zet ik de bomen op soort en op maat 
en hang er een prijs aan,” verkondigt Mauritz. “Bij het 
graven van de leiding gaan ze wel een meter of vijf diep. 
Normaliter gaat de afwatering bij een boomkwekerij via 
natuurlijk verloop of via drainage naar het laagste punt. 
Op het moment dat er zo’n grote en diepe sleuf gegraven 
wordt, dan wordt die waterhuishouding verstoord, om-
dat de afvoer van het water niet meer werkt. Dan staan 
de bomen aan de ene kant van de sleuf te verzuipen en 
aan de andere kant te verdrogen omdat het water te snel 
weg loopt. Vaak is er dan 1,5 jaar na de werkzaamheden 
sprake van na-schade. Die moet ook getaxeerd worden.”

Op de vraag hoe je de waarde van een boom bepaalt ant-
woordt Mauritz: “In de boomkwekerij wordt de prijs van 
een boom bepaald op basis van zijn geslacht, de soort, 
de omvang van de stam en het aantal malen dat de boom 
is verplant. Namen van bomen en planten worden weer-
gegeven in het Latijn. Een lindeboom heet Tilia. Dan heb 
je verschillende soorten lindes, zoals de grootbladige, de 
Hongaarse en de Amerikaanse. Daarnaast heb je varië-
teiten, zoals de geelbladige linde. Vervolgens meet je de 
stamomtrek op 1 meter van de grond in centimeters. Dan 
heb je de bruto waarde van een boom. Daarnaast spelen 
er ook andere elementen. Je kijkt naar zaken als de leef-
tijd van de boom en hoeveel jaar hij op de boomkwekerij 
staat. Hoe vaak ‘ie verplant is. Een boom behoort om de 
vier jaar op een andere akker gezet te worden, zodat de 
wortels en kroon groter kunnen worden. Er zijn speciale 
machines om hele grote bomen uit de grond te kunnen 
tillen. Die kosten wel 500.000 euro. Als je weet dat een 
boom iedere vier jaar verplant moet worden, dan kan je 
je voorstellen dat het kostbaar is om een oude boom te 
kweken. Zo weet ik een grote treurbeuk te staan die wel 
120.000 euro waard is. Die boom heeft een kroonprojec-
tie, een diameter dus, van 25 meter. De boom staat op 
particulier terrein. Stel dat iemand tegen die boom aan 
rijdt en de schade is onherstelbaar? Dan moet de waarde 
van die boom berekend worden om zo de schade bij de 
veroorzaker te kunnen claimen. In een dergelijk geval 
wordt de boom door mij met behulp van de Methode 
Raad getaxeerd.” 

Methode nVTB onder vuur
“De Methode Raad is een waarderingsmethode voor bo-
men die door ir. André Raad ontwikkeld is. Er zijn twee 
instanties waar boomtaxateurs zich na een toetsingspro-
cedure kunnen laten inschrijven: het Verenigd Register 
van Taxateurs (VRT) en de Nederlandse Vereniging van 
Taxateurs van Bomen (NVTB). De Methode Raad is een 

veelgebruikte waarderingsmethode. Ook de NVTB heeft 
in het verleden de methode Raad gehanteerd. Een paar 
mannen binnen de NVTB dachten het echter beter te we-
ten dan Raad en ontwikkelden een eigen methode. Over 
die NVTB-methode is veel commotie. Ik gebruik de me-
thode Raad nog steeds en ben er stellig van overtuigd dat 
dit de enige juiste methode is. De methode is nog steeds 
actueel en wordt onder meer gebruikt door de VVOG, de 
Vereniging van openbaar groen van België. Er heeft inmid-
dels overigens een wisseling in het bestuur van de NVTB 
plaatsgevonden. De huidige voorzitter heeft de discussie 
opnieuw aangezwengeld. Er is dus nog hoop.”

landschapskunstwerk Het Witte lint 
Dat JP een man is die weet waar hij het over heeft, moge 
duidelijk zijn. Het is ook iemand die over alles met bomen 
en struiken een mening heeft. Die zich daarom ook overal 
mee bemoeit. Op dit moment is er veel commotie over 
het landschapskunstwerk Het Witte Lint in Zutphen. Een 
peperduur project van 1,6 miljoen, dat meedingt naar de 
prijs ‘Boomproject van het jaar’, zou mislukt zijn. Althans, 
dat is wat bomendeskundige Henk Slootjes verkondigde. 
Een forse strop voor het Rijk, de Provincie Gelderland en 
de stad Zutphen waar het Lint onderdeel is van de ver-
nieuwde N 348. Toen dit Jan Mauritz via diverse media 
ter ore kwam, werd zijn vakinhoudelijke nieuwsgierigheid 
gewekt. Hij toog naar Zutphen. 

“Het gaat om een project dat meedingt naar de vakju-
ryprijs van de vakgroep Boomverzorgers van de VHG 
voor het beste boomproject van het afgelopen jaar. Dat 

De kosten van een boom kunnen 
enorm hoog zijn. Deze treurbeuk 
met kroonprojectie van 25 meter is 
wel 120.000 euro waard.
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kunstproject, dat mislukt zou zijn, wilde ik met eigen 
ogen zien. Niet om Slootjes af te branden. Ik heb hem 
zelfs heel hoog zitten. Het is een man die al veertig jaar 
goed werk verricht, maar iedereen kan fouten maken. In 
dit geval helaas ook Slootjes. Hij stelde dat de bomen in 
korte tijd door droogtestress zouden doodgaan, omdat 
de bomen te weinig vocht hadden kunnen opnemen. De 
geplante meidoorns zouden te veel last gehad hebben 
van de wind en bij bewatering zakte het water te snel in 
de nieuwe dijklichamen, aldus Slootjes. Daarnaast zou er 
ook sprake zijn van verwijtbare schade, omdat het idee 
tegennatuurlijk is. De bomen, die op een dijk geplant zijn, 
moeten op onnatuurlijke wijze scheef groeien omdat ze 
uiteindelijk een gebogen effect zouden moeten krijgen. 
Deze gedwongen groei zouden de bomen volgens Sloot-
jes niet aankunnen.” 

Vochttekort
”De conclusie van Slootjes dat de bomen dood zouden 
zijn door vochttekort, doordat het water te snel wegzakt 
op de dijken en dat de bomen zouden sterven door ge-
dwongen onnatuurlijke groei is veel te voorbarig”, ver-
volgt Mauritz. “Om te beginnen zijn de bomen niet dood. 
Bij veel bomen zou het cambium ontbreken, een weef-
sellaag die bomen nodig hebben. Vergelijk het met de 
bloedsomloop van de mens. Het klopt dat schorsplaatjes 
op de stam loslaten waardoor je zou kunnen denken dat 
de boom stopt met leven. Maar dat is het verraderlijke 
aan deze bijzondere meidoorn, de Crataegus x persimilis 
‘Splendens’ genaamd. Deze meidoorn groeit soms even 
uit zijn jasje, waardoor de schors afbrokkelt. Maar dat be-
tekent niet dat ‘ie op sterven na dood is. Als taxateur heb 
je sortimentskennis nodig. Je moet weten hoe een boom 
in elkaar zit, hoe hij groeit en bloeit, hoe groot hij wordt, 
waar die vandaan komt, etc. Elke boom heeft zo zijn ei-
gen specificaties en deze meidoorn laat bij diktegroei 
schorsplaatjes los. Slootjes wist dit niet en is daardoor 
helaas op het verkeerde been gezet.

Doordat de bomen op dijkjes zijn geplant, zouden ze 
ook nog eens slecht water kunnen krijgen, omdat het 
water snel wegzakt op dijken, luidde een van de verwij-
ten. Deze bomen hebben een groter plantgat gevuld en 
goed doorwortelbare grond gekregen, waardoor er een 
groot en stevig wortelpakket gaat ontstaat. De bomen 
zijn speciaal 4-5 jaar opgekweekt op een boomkwekerij 
en in het najaar 2016 langs de N348 geplant. Het kost drie 
jaar voordat een boom hersteld is van een verplanting. 
We zijn nu net een half jaar verder. Veel te voorbarige con-
clusie dus.

En wat dood door onnatuurlijke groei betreft, ook daar 
is geen sprake van. De bomen in Zutphen zijn met zorg 

opgekweekt en opgesnoeid. Alle kronen gaan zich straks 
nog naar het zonlicht richten. Ze maken ‘de swing’ straks 
gewoon af, iets wat ze positief fototroop noemen.’’ 
Slootjes heeft inmiddels laten weten dat hij het volledig 
eens is met de conclusies van Mauritz. Dat hij collega Jan 
Mauritz bloedserieus neemt. “Als hij dit zegt, dan kan ik er 
heel goed naast gezeten hebben,” aldus Slootjes.

“Met vakinhoudelijk kennis en kunde kan je optimaal 
de vraagstelling van je opdrachtgever beantwoorden,” 
vervolgt JP in reactie op de vraag wat er zo mooi is aan 
het vak van taxateur. “Dat moet je onafhankelijk doen. Je 
moet dan wél weten waar je het over hebt. Taxateur is een 
mooi vak. Je kan op gedegen wijze een bijdrage leveren 
aan geschillen, vooral als Gerechtelijk Deskundige. Daar 
zit bijna een soort van docerende rol in. In al mijn grote 
rapportages vertel ik aan de voorkant hoe de waarde van 
een boom bepaald wordt. Er staan altijd foto’s in de rap-
portages. Ik laat bijvoorbeeld zien hoe een rooimachine 
eruit ziet en vertel erbij dat die machine een half miljoen 
kost. Dat bomen er wel 35 of 80 jaar over gedaan hebben 
om zo groot te worden als ze nu zijn. Door al die achter-
grondinformatie te verstrekken snappen de rechters en 
raadsheren beter waar het over gaat.”

Ondeskundigheid afstraffen
“Met dat Witte Lint had ik zakelijk niets van doen,” besluit 
Mauritz zijn betoog. “Ik las in de media dat er afbreuk 
werd gedaan aan het mooie vak van boomkweker. Boom-
kwekers zijn mensen die hun ziel en zaligheid leggen in 
het bomen en planten leveren voor zowel de eigen tuin 
als het openbare plantsoen voor de deur en wel op zoda-
nige manier dat je ervan kan genieten. Die mensen wordt 
vaak de zwarte piet toegespeeld. Als een boom doodgaat, 
heeft de boomkweker het gedaan. Niet de aannemer en 
al helemaal niet de overheid. Nee, nee! Het is jammer 
dat er zoveel mensen rondlopen die menen verstand te 
hebben van bomen en die hun zogenaamde kennis ook 
breeduit ventileren. Dat soort ondeskundigheid moet je 
afstraffen, vind ik.” <
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Waarom ben je Personenschade expert geworden?
Even terug naar 2008; tijdens mijn studententijd ben ik terechtgekomen 
bij Cunningham Lindsey, aanvankelijk na een eerstejaarsstage en puur 
vanuit de bijbaan-gedachte. In die jaren kreeg ik zijdelings mee wat het 
vak van Personenschade Expert inhield en op een zeker moment kwam 
de vraag op: wat moet ik doen om dat te kunnen bereiken!? Gelukkig heb 
ik de kans gekregen om deze vraag te beantwoorden door een intern 
opleidingstraject te volgen, nu ruim vijf jaar geleden. Ik heb veel geleerd, 
gestudeerd en hard gewerkt, maar mag sinds vorig jaar de titel NIVRE-re 
voeren.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Enthousiast, gedisciplineerd, leergierig, nieuwsgierig en ongeduldig.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Personen-
schade expert?
Mijn nieuwsgierigheid maakt dat ik bij iedere zaak weer benieuwd ben 
naar de situatie, het verhaal achter een belanghebbende en de uiteinde-
lijke afloop.

Wie is je grote leermeester?
Gelukkig mag ik nog altijd van veel collega’s leren en ik ben veel van hen 
zeer erkentelijk voor hun hulp en kennis. In het bijzonder noem ik Wim 
Toren, daar hij mij als junior aan het begin van mijn carrière wegwijs ge-
maakt heeft in deze prachtige wereld.

Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Ook al kom ik in de dagelijkse praktijk steeds minder tegen dat opponen-
ten twijfelen aan de kennis van ‘de jonkies’, gebeurt het helaas nog wel. 
Stevig in je schoenen staan helpt, net als het met trots voeren van de titel 
NIVRE-re.

Favoriete app?
WhatsApp is niet meer weg te denken, maar zonder de app van IENS zou 
het vinden van een geschikte borrel- en dinerbestemming een stuk lasti-
ger worden. 

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Iedere getroffen regeling naar tevredenheid van alle partijen – van voorna-
melijk lang lopende zaken – blijft altijd zorgen voor een glundermoment. 
Net als het zien van belanghebbenden die ondanks ellende positief blij-
ven.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Even graven daar ik nauwelijks films kijk, maar zeker de moeite waard was 
Shawshank Redemption.

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Geniet! (nooit met mate…).

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Italië, moet ik dat nog toelichten?!

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een goede collega vind ik behulpzaam en bereid om kennis te delen en 
kansen te gunnen. Ook vind ik het fijn als iemand even enthousiast over 
het vak kan praten als ik. Juist dan kun je met elkaar sparren en van elkaar 
leren. Daarnaast vind ik humor heel belangrijk, dat houdt de zaak in even-
wicht!

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
(Vermeende) oplichting en fraude mag wat mij betreft door alle partijen op 
een hardere (en andere) manier worden aangepakt.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Dat ‘wij’ aan de kant van de verzekeraar er alles aan doen om de schadere-
geling te frustreren en minimaal uit te keren. Ik denk dan: een belangheb-
bende moet krijgen waar hij/zij recht op heeft, niets meer en niets minder. 

Als je geen Personenschade expert was geworden, welk vak had je 
dan gekozen?
Dat van begrafenisondernemer, maar dat klinkt waarschijnlijk meer duis-
ter dan dat het is.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Kennisoverdracht van de senioren naar de junioren is ontzettend waarde-
vol. Net als het feit dat de senioren vaak precies weten hoe het werkt in de 
markt. De jongeren kunnen zich over het algemeen denk ik gemakkelijker 
de vraag stellen: waarom doen we dingen zoals we doen en wat kan an-
ders? Geloof ons, veranderen is niet eng!

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Onaantrekkelijk is het eerdergenoemde vooroordeel wat aan de kant van 
de verzekeraar kleeft en wat zo nu en dan kan leiden tot stevige discussies. 
Wat aantrekkelijk is; heb je even? De afwisseling, het contact met verschil-
lende partijen en – cliché maar waar – geen dag is hetzelfde en dat maakt 
mij gelukkig!

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Gregory Porter in de Heineken Music Hall.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Groot contrast, maar de Spice Girls.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Bij Cunningham Lindsey en in de wereld van Personenschade kom ik ge-
lukkig regelmatig jonge professionals tegen. Dat er (ondanks dat) in de ge-
hele branche steeds meer aandacht wordt besteed aan de toekomst van 
ons vak vind ik heel belangrijk. Ik ken tenslotte niemand die vroeger in het 
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welbekende vriendenboekje schreef later graag in de verzekeringen te wil-
len werken. Juist dat maakt dat ik blij ben met de aandacht voor ons vak-
gebied. Dat is bovendien iets wat wij met de commissie van Jong-NIVRE 
willen uitlichten: de bekendheid van ons vak, de veelzijdigheid daarvan en 
diverse mogelijkheden. Vergrijzing (excuus voor het containerbegrip) zou 
namelijk verschrikkelijk zonde zijn!

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Het begrip smartengeld en dan voornamelijk het verschil tussen de be-
dragen.

Wat weet nog niemand van je?
Dat ik een ziekelijke angst voor spinnen heb.

Wat is je favoriete restaurant?
Moeilijk, maar dan toch Napoli op de Meent in Rotterdam, alhoewel ik voor 
een goede kop koffie of borrel heel graag naar het Westerpaviljoen ga.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
In lijn met een van mijn vorige antwoorden: fraude en oplichting. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De oprichting van de commissie Jong-NIVRE met als doel het NIVRE-be-
stuur op verschillende gebieden te adviseren. Daarbij liggen onze speer-
punten op de reeds ingezette vergrijzing in het register en het wekken van 
interesse voor het beroep van de schade-expert.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Wat ik belangrijk vind is dat ik mijn werk met enthousiasme, passie en ple-
zier kan blijven doen. Verder wil ik mijzelf graag doorontwikkelen en speci-
aliseren op een van de aspecten binnen Personenschade, maar daarnaast 
ook de tijd en energie overhouden om mijn enthousiasme branche-breed 
in te zetten.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’ 
wordt?
Los van het feit dat ik vrouwen in mantelpakje zelden tot nooit tegenkom, 
denk ik dat de kracht zit in: jezelf te zijn én te blijven.

Wat is je levensmotto?
Geniet nu, want later is al lang begonnen. Zonder enige vorm van melan-
cholie, maar ‘count your blessings’.

Wat is je favoriete sport?
Hockey, alhoewel ik deze sport aankomend seizoen een jaartje laat voor 
wat het is om mij weer meer te kunnen gaan richten op de golfsport.

gouden Ridder van de Weg
Nico Lohuis is uitgeroepen tot de Gouden Ridder van de Weg 2017. De 46-jarige 
chauffeur bij transportbedrijf REKO RAALTE werd door de verkeer- en vervoers-
specialiste van de VVD Tweede Kamerfractie Barbara Visser ‘overvallen’ en in het 
zonnetje gezet. De Gouden Ridder is een door TVM ingestelde onderscheiding die 
jaarlijks wordt toegekend aan een beroepschauffeur die 10 jaar schadevrij rijdt. 
Nico Lohuis is ook de organisator van de Hexelse truck tour, een jaarlijkse tocht 
met 130 vrachtwagens en mensen met een verstandelijke beperking.

TVM-CEO Arjan Bos:  “Goed opgeleide chauffeurs als Nico en werkgevers dragen 
zeer bij tot de verkeersveiligheid in Nederland. Zeker in een tijd dat de cijfers uit-
wijzen dat er weer meer doden en gewonden op de Nederlandse wegen vallen. 
Nico rijdt veel in de bebouwde kom en daar wordt het voor chauffeurs steeds meer 
topsport om schadevrij en veilig te rijden. Als dat wel lukt kunt u zich rekenen tot 
de Champions League in het vervoer.”  (Zie verder onze website 21-07-2017)

S C H A D e b e D R i j V i g h e D e n
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Duurzaam Repareren ook voor 
glasrecycling en roetfilters

Vorige maand vierde de Stichting Duurzaam Repareren 
met ruim 130 relaties het eerste lustrum in Lelystad. Voor-
dat vanuit de haven van Lelystad het ruime sop van het 
IJsselmeer werd gekozen voor de inmiddels traditionele 
‘summer barbecue’, keek Harry Filon (foto), directeur van 
‘Duurzaam Repareren’, terug op de eerste vijf jaar van het 
bestaan van de stichting en niet minder belangrijk, blikte 
hij vooruit. Daarbij ontvouwde hij verschillende nieuwe 
activiteiten van de stichting.

Inmiddels hangt er een bordje van het keurmerk Duur-
zaam Repareren of van een van de andere keurmerken 
van de stichting bij zo’n 3000 bedrijven. Een nieuw keur-
merk wordt ontwikkeld, te weten met betrekking tot het 
vervangen en reinigen van roetfilters. Met betrekking tot 
glasrecycling is in augustus een pilot van start gegaan.

Tijdens de bijeenkomst gaven vijf genomineerden voor 
de Dave Bebelaar Award pitches met betrekking tot 
hun genomineerde duurzame initiatief en brachten de 
aanwezigen hun stem uit. Daarna werd op het IJssel-
meer, aan boord van de voormalige ‘walvisvaarder’ De 
Stedemaeght, bekendgemaakt dat de styreenvrije auto-
plamuur van Roberlo Nederland de winnaar was van de 
2017 award. De award werd uitgereikt aan Ben de Hoog 
van Roberlo door Nelleke Leijnse, de partner van de vier 
jaar geleden overleden Dave Bebelaar. 

Het was overigens een close finish met het als nummer 
twee geëindigde initiatief, Allround Automotive Solutions 
(A.A.S.) met het platform Goed doen, doet goed!  Andere 
genomineerden waren Makra, met een nieuw doseer-
systeem, Boa Nova Retail Group, met ecologische ser-

viceproducten, waarvan zelfs de verpakking biologisch 
geproduceerd is uit suikerriet, en Transscope met een 
platform waarin onderwerpen zoals fleetmanagement, 
carsharing en ritregistraties zijn samengevoegd. De geno-
mineerden gingen op de brug van het schip op de foto 
met het ontvangen certificaat. 

(zie verder onze website  12-07-2017, 29-06-2017, 09-06-
2017).
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Het broeit 
bij recyclingbedrijven

Het aantal afvalbranden bij recyclingbedrijven is de laatste jaren fors toege-
nomen. De schadelast is daarnaast aanzienlijk groter geworden dan voor-
heen. Vooral in de zomer wordt de branche regelmatig opgeschrikt door 
brand. En dat is niet verwonderlijk. Brand ontstaat namelijk veelal door 
broei. Het is dus zaak dat recyclingbedrijven broei zien te voorkomen. Be-
langrijk aspect daarbij is aandacht besteden aan de manier waarop je het 
afvalmateriaal opslaat en hoe je met het materiaal omgaat. Naar de bron 
kijken dus.

door Cindy van der Helm

Zal de werkgroep Brandpreventie 
Vereniging Afvalbedrijven wel 
leiden tot lagere schadelast?

Jurjen Burghgraef

Want daar begint het letterlijk: bij de bron. Als bedrijf be-
hoor je te weten wat voor materiaal je inzamelt, op welke 
manier je het verwerkt en hoelang je het opslaat. Dat be-
tekent volgens Jurjen Burghgraef kennis en bewustwor-
ding van zowel het management als de medewerker op 
de werkvloer. De directeur van Burghgraef van Tiel & Part-
ners, adviesbureau voor onafhankelijke risicoanalyses en 
preventieadvies, zegt: “Als die medewerker over materi-
aalkennis beschikt en begrijpt op welke wijze afval opge-
slagen behoort te worden en hoe je het behoort te ver-
werken, dan heb je als bedrijf al een hele stap gewonnen. 
Maar het gaat veelal juist mis als er situaties ontstaan die 
niet gebruikelijk zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld meer 
aanvoer dan eigenlijk kan worden verwerkt of, erger nog, 
aan helemaal geen afvoermogelijkheden. Het is juist in 
dat soort afwijkende situaties van belang dat het bedrijf 
extra voorzorgsmaatregelen treft. Dit zal zeker altijd een 
aandachtspunt blijven. De meeste recyclingbedrijven 
houden hier tot op de dag van vandaag te weinig reke-
ning mee. Een voorbeeld van een afwijkende situatie: in 
de meest ideale omstandigheden is de vloer aan het ein-
de van de dag leeg. Maar dat is niet altijd het geval. Ook 
al komt een dergelijke situatie maar één of twee keer per 

jaar voor, dan nog moet je er als bedrijf wel op bedacht 
zijn en voorzorgsmaatregelen treffen voor het geval het 
niet lukt om de vloer aan het einde van de dag leeg te 
hebben. Want juist in dit soort situaties kan je erop wach-
ten dat er brand ontstaat.”

Te grote schadelast
“Preventieve maatregelen dienen natuurlijk in eerste 
instantie om mens en milieu te beschermen,” vervolgt 
Jurjen. “Maar ook om economische redenen wordt het 
steeds belangrijker dat de recyclingbranche aandacht 
schenkt aan preventie. Voor recyclingbedrijven met 
een te grote schadelast of een te hoog risico wordt 
het namelijk steeds lastiger om zich te verzekeren. De 
branche zal moeten investeren in preventiemaatrege-
len. Maatregelen die niet meteen tot meer rendement 
leiden, maar op termijn wel. Die investeringen zijn 
meestal van technische aard, maar ze kunnen ook van 
organisatorische aard zijn. Afvalbranden bij recycling-
bedrijven ontstaan vaak buiten werktijd, als de mede-
werkers dus al naar huis zijn. Ook met dit soort situaties 
moet je bij de keuze van je preventiemaatregelen reke-
ning houden.”
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Werkgroep Vereniging Afvalbedrijven
Afvalbedrijven hebben vaak verschillende maatregelen 
genomen tegen brand, zoals het separaat, kleinschalig 
en niet te langdurig opslaan van diverse materialen en 
in sommige gevallen, als de locatie economisch van be-
lang is voor het bedrijf, zijn ook aanvullende maatregelen 
getroffen zoals automatische sprinklerbeveiligingen of 
bluskanonnen. Maar dat alleen is niet voldoende. Ook 
inspectierondes, het trainen van personeel en het voor-
lichten van klanten zijn belangrijke pijlers voor brandpre-
ventie. Brandpreventie richt zich niet alleen op de grotere 
bedrijven. Ook op de kleinere op- en overslaglocaties. Als 
die verloren gaan, bedraagt de schade al gauw een paar 
miljoen. Om gezamenlijk tot een betere brandpreventie 
te komen heeft de Vereniging Afvalbedrijven onlangs een 
werkgroep in het leven geroepen. Die werkgroep heeft 
maatregelen in kaart gebracht en interne audits georga-
niseerd. 

“Het is heel mooi dat er een werkgroep in het leven is 
geroepen,” aldus Jurjen Burghgraef. “Wat alleen jammer 
is dat eigen mensen de audits doen. Hoe kan je nou ob-
jectief naar je eigen werk kijken? Ik zie het als een slager 
die zijn eigen vlees keurt. De werkgroep heeft bovendien 
een factsheet opgesteld waarop een aantal maatregelen 
vermeld staat om de omvang van een brand te beperken. 
De maatregelen die de werkgroep adviseert zijn echter te 
beperkt of – met alle respect – gewoon niet goed. Zo ad-
viseren zij listbekabeling: een thermisch detectiesysteem 
dat gebruikmaakt van een sensorkabel. In die sensorka-
bel zitten op vaste afstanden thermisch geadresseerde 
sensors die constant de temperatuur meten. Dit lijkt een 
mooi systeem, maar dit systeem zal in de meeste geval-
len functioneren als een ‘afbrand’meldinstallatie. Het 
systeem zal de brand wel signaleren, maar veelal in een 
erg laat stadium waardoor de brand bij aankomst van de 

brandweer al uitslaand is en de brandweer besluit het 
gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. Hierdoor zal 
deze maatregel dus veelal helaas niet leiden tot schade-
beperking.” 

Bouwbesluit
“Laat ik als voorbeeld het bouwbesluit nemen,” vervolgt 
Jurjen. “De afgelopen jaren heeft de branche veelal uit-
sluitend gebouwd conform het bouwbesluit. Het bouw-
besluit heeft echter als voornaamste doel: het voor-
komen van slachtoffers. Daarbij kunnen bijvoorbeeld 
scheidingswanden worden voorgeschreven met een 
brandwerendheid van maximaal 60 minuten. Waar het 
bouwbesluit echter geen rekening mee houdt is dat de 
vuurlast op de vloer veel hoger is, waardoor de voorge-
schreven scheidingswanden de brand niet kunnen tegen-
houden.”

Hij licht het begrip vuurlast voor ons toe. “Onder vuurlast 
wordt verstaan de totale verbrandingswaarde van de af-
valberg, uitgedrukt in kg vurenhout per m2. Deze vuurlast 
kan bij een afvalberg wel eens uitkomen op 400 kg per 
m2, terwijl het bouwbesluit veelal rekening houdt met 
een vuurlast van maximaal 60 kg per m2. Op die 60 kg per 
m2 is de geadviseerde brandwerendheid van de schei-
dingswand gebaseerd, namelijk een brandwerendheid 
van maximaal 60 minuten, bij compartimenten van maxi-
maal 2.500 m2.”  We hebben hier dus te maken met een 
ernstig probleem:  “De belasting op de brandscheidingen 
bij brand vanuit een afvalberg is in vele gevallen zo hoog, 
dat de scheidingswanden al ruim binnen de 60 minuten 
bezwijken. Daardoor slaat de brand dus te snel over naar 
de omliggende brandcompartimenten, met als gevolg 
dat de brand hierdoor oncontroleerbaar wordt. Aange-
zien de brandweer de brand dan niet onder controle kan 
krijgen kunnen de gevolgen desastreus zijn. Daarnaast 
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wordt er in het bouwbesluit geen rekening gehouden 
met het voorkomen van een brand. Als deskundige ben ik 
van mening dat het bouwbesluit gewoon een ongeschikt 
document is voor afvalverwerkende bedrijven.”

Jurjen vervolgt: “Bedrijven die gebouwd zijn op het rand-
je van de regelgeving - conform het bouwbesluit dus - zul-
len vermoedelijk forse investeringen moeten gaan doen. 
Iets wat overigens niet alleen voor bestaande bouw 
geldt, maar zelfs voor nieuwbouw. En dat terwijl de ei-
sen voor nieuwbouw al hoger liggen dan voor bestaande 
bouw. Het is de vraag of men die forse investeringen wil 
en kan doen. Daarnaast ziet het management veelal het 
belang niet van dergelijke investeringen. Veel daken zijn 
bijvoorbeeld geïsoleerd met zeer brandbaar isolatiema-
teriaal. Als je dan met vlammenmelders of listbekabeling 
wil gaan werken, om maar iets te noemen wat de werk-
groep adviseert, dan heb je echt niet begrepen hoe snel 
een brand zich kan verspreiden.” 

Preventieve maatregelen
“Hoe je het ook wendt of keert, branden zullen altijd 
blijven ontstaan bij dergelijke bedrijven. Wat je wel kan 
doen is door preventie de frequentie verminderen en de 
omvang beperken. Door de juiste organisatorische maat-
regelen te treffen kan de frequentie omlaag. Dit zal ech-
ter per bedrijf sterk wisselend zijn en je bent daarnaast 
erg afhankelijk van de schommeling in personeel. Als je 
brandgevoelige stromen verwerkt zoals huishoudelijk af-
val, bedrijfsafval of afval dat is verkleind, dan zal je naar 
aanvullende preventieve maatregelen moeten, zoals het 
verkleinen van vakken door echte scheidingswanden zo-
als betonblokken of betonnen scheidingswanden. Daar-
naast zal je moeten kijken, zeker nu in de zomer, wat je 
kan doen om de kans op brand door broei te verkleinen.”

Tijdig signaleren van temperatuurverhoging
“Een van de manieren om brand door broei te voorko-
men, is het tijdig signaleren van temperatuurverhoging 
in de afvalberg. Dit signaleren kan onder meer met be-
hulp van thermische camera’s; camera’s die registreren 
of de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde 
alarmdrempel. Die alarmdrempel kan onder werktijd op 
wel 200°C worden ingesteld. Er loopt immers personeel 
rond dat de situatie in de gaten houdt en snel kan hande-
len mocht er gevaar dreigen. Medewerkers worden tijdig 
gewaarschuwd doordat er flitsers en sirenes worden ge-
activeerd op het moment dat de ingestelde temperatuur 
overschreden wordt. Buiten werktijd daarentegen is die 
alarmdrempel vaak niet hoger dan 50°C, zodat het bedrijf 
de tijd heeft om ter plekke de zaken te inspecteren.  Wat 
daarnaast natuurlijk wel van belang is, is welke kwaliteit 
camera men hiervoor inzet. De goedkope camera’s heb-
ben veelal een te lage resolutie zodat je mogelijk nog 
steeds te laat bent. Kortom, het blijft gewoon specialis-
tenwerk.”  

Bewustwording
“Controleren op brandgevaar is mogelijk door op ge-
zette tijden de afvalhoop te inspecteren,” vervolgt Jurjen  
Burghgraef. “Met het blote oog of met apparatuur onder-
zoeken dus wat de status is van de afvalhoop. Daar kun-
nen thermische camera’s op ingezet worden, maar een 
bedrijf kan hiervoor ook gebruik maken van een insteek-
lans en van CO2, KW of NOx-detectoren. Vooral voor re-
cyclingbedrijven hebben wij een passende oplossing ge-
vonden, namelijk een automatisch detectiesysteem op 
basis van thermografie. Naast zo’n visuele inspectie zijn 
er overigens nog tal van maatregelen die genomen kun-
nen worden. Al die maatregelen bespreken wij met alle 
direct betrokkenen nadat wij een bedrijf hebben geïn-
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specteerd. Uit de door ons geadviseerde verbeterpunten 
volgt een plan van aanpak om de onderneming brand-
veiliger te maken. Dit plan bespreken wij altijd met alle 
betrokkenen, omdat iedereen binnen een organisatie 
zich ervan bewust zou moeten zijn wat de gevolgen kun-
nen zijn van een handeling. Denk daarbij aan het – vaak 
ondoordacht – branden, snijden of mengen van afvalma-
teriaal. Ook dat soort handelingen brengen risico’s met 
zich mee. Het belangrijkste in dit hele verhaal is, naast 
het hebben van de juiste kennis van de materialen en 
processen, toch wel bewustwording onder het voltallige 
personeel. Want met het treffen van maatregelen alleen 
ben je er nog niet. De meeste maatregelen zijn afhanke-
lijk van het menselijk handelen. Daarom is het van het ui-
terste belang dat medewerkers zich continu bewust zijn 
van hun handelen en dat zij bovendien de opgestelde 
regels ook daadwerkelijk naleven.”

niet meer volledig verzekerd
“Als de branche zich hier niet aan houdt, dan is de kans 
groot dat bedrijven in deze branche straks niet meer vol-
ledig zijn verzekerd of simpelweg niet meer te verzekeren 
zijn. En als het dan misgaat, dan is het nog maar de vraag 
of het bedrijf voldoende financiële middelen heeft om de 
schade te herstellen. Met alle gevolgen van dien. Want er 
ligt dan niet alleen een faillissement op de loer, maar wie 
gaat de schade opruimen?”

“De branche wil kennis gaan delen en meer onderzoe-
ken uitvoeren als het mis is gegaan. Maar er zijn al zoveel 
branden geweest,” besluit Jurjen. “Er is dus echt al meer 
dan genoeg leergeld betaald. Er zijn bovendien voldoen-
de data beschikbaar. De branche moet zich dit goed rea-
liseren. Ik merk dat veel bedrijven iemand binnen het be-
drijf verantwoordelijk hebben gesteld voor de paragraaf 
Risk Management. Waar ze echter geen rekening mee 
houden, is het feit dat er geen opleiding is die de men-
sen vertelt hoe ze een brand in een afvalberg voorkomen. 
Of hoe ze snel een brand in een afvalberg detecteren 
zodat er op tijd maatregelen getroffen kunnen worden. 
Of, last but not least, hoe ze moeten bepalen of de geno-
men maatregelen ook daadwerkelijk effectief zijn. Denk 
maar eens aan de bouwkundige maatregelen waar ik 
het al eerder over had. Deze kennis is voorhanden, maar 
het vergt wel de nodige investeringen. In mijn optiek re-
aliseert de branche zich dit absoluut onvoldoende. De 
frequentie waarop schade plaatsvindt zal mogelijk wel 
lager worden met de door de werkgroep voorgestelde 
maatregelen, maar als de bedrijven in deze branche niet 
méér dan nu gaan investeren, dan zal de omvang van de 
schadelast daarentegen vermoedelijk hoog blijven!” <

De redactie van Schade Magazine hield onlangs haar vergadering in de Winkel 
van Sinkel in Utrecht. V.l.n.r. Marco Hoekstra, Margret Wallaard (uitgever), drs. 
Cindy van der Helm, drs. Peter van Steen, drs. Jan Schrijver en mr. Klaas Brand 
(niet op de foto Sietze de Jong RMiA). 

Het bedrijf Winkel van Sinkel begon als stoffenzaak in Amsterdam, waaruit na 
uitbreiding het eerste warenhuis ontstond. Het latere winkelgebouw in de stad 
Utrecht zou echter de naam echt vestigen. Deze winkel was namelijk nog een 
stuk uitgebreider en breder in assortiment dan de oorspronkelijke winkel in 
Amsterdam. Winkel van Sinkel is een algemene term geworden voor winkels 
waar van alles te koop is.

Daarom ook voelde de redactie zich er prima thuis, immers, de redactie van 
Schade Magazine is divers samengesteld en pretendeert weliswaar niet te we-
ten waar alles te koop is, maar heeft gezamenlijk langjarige kennis van en erva-
ring met de schadebranche en een groot netwerk in de branche. Als kennis op 
een specifiek deelgebied binnen de redactie niet voorhanden mocht zijn, dan 
weten de redactieleden in ieder geval waar die kennis wel te halen is en hoe 
deze kennis te vertalen in prettig leesbare, voor de branche relevante artikelen.

We werken er altijd aan om nog beter te worden; daarom wordt zo’n vergade-
ring ook gebruikt om de formule verder aan te scherpen, de redactionele mix 
te optimaliseren en de kwaliteit te borgen. We kunnen daarbij uiteraard niet 
zonder de input van de lezer, dus voelt u zich van harte welkom om ons van uw 
op- en aanmerkingen en wensen te voorzien. 
Dat kan naar redactie@schade-magazine.nl. Bij voorbaat dank voor uw input. 

S C H A D e b e D R i j V i g h e D e n

De redactie is als een 
Winkel van Sinkel
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Het Dilemma van de 
daadwerkelijke schade

Zoals u wellicht bekend is, ben ik al geruime tijd werkzaam binnen het ex-
pertisevak en heb mij toegelegd op de behandeling van aansprakelijkheids-
dossiers, met name op het gebied van de beroepsaansprakelijkheid en AVB. 
Een machtig mooi vak, waarbij elke schade en elke dag weer een andere 
invulling heeft. Ik ben echter niet de enige die dit vak uitoefent; met mij nog 
tientallen andere goede experts, die elke dag trachten het juiste te doen 
voor hun klanten. Dat zijn dus verzekerden, makelaars en verzekeraars, 
maar ook de wederpartij of benadeelde is een klant. Immers het gaat om 
zijn of haar schade.

door mr. Klaas Brand

Nu doen wij onderzoek naar de feiten en omstandighe-
den en moeten wij ook vaak de schade vaststellen, die 
door de wederpartij wordt geclaimd. De claim is vrij qua 
vorm en inhoud, aan ons de taak om in overleg met be-
trokkenen de juiste schade te begroten en te rapporte-
ren. Nu komen wij dit bijvoorbeeld ook tegen in het kader 
van een reguliere AVB-verzekering waarin over de schade 
staat: “verzekeraar belast zich met de regeling en de vast-
stelling van de schade en heeft het recht benadeelden 
rechtstreeks schadeloos te stellen of met hen een schik-
king te treffen.”

In de polisvoorwaarden staat niet omschreven hoe die 
schade dan dient te worden vastgesteld en op welke 
wijze de waardering van de kosten/schade dient te zijn. 
Men spreekt slechts over schade. Nu is de beleving van 
een schade door een wederpartij veelal anders dan door 
verzekerde en/of de expert. Het komt slechts zelden voor 
dat een claim substantieel te laag is; veelal worden alle 
mogelijke kosten en componenten erin opgenomen, 
hetgeen op zich ook niet onjuist is. Aan ons dan om hier-
mee aan de slag te gaan. En hier zit een grijs gebied voor 
de gemiddelde expert. Hoe goed iedereen ook zijn best 
doet, elke schade-expert heeft zijn eigen inzichten hoe 
de schade te beoordelen. De leidraad is uiteraard de wet, 
maar ook de jurisprudentie hierover en tot slot de vrije 
grijze ruimte die elke schadecomponent in zich heeft. Im-
mers wat is de uitleg van het begrip schade?

Zo heb ik recentelijk een behoorlijke discussie gevoerd 
met een aantal experts uit België aangaande de ver-

vanging van onderdelen in een demontabel bouwwerk, 
dat van staal en houten panelen was vervaardigd. De 
panelen waren door vocht aangetast en moesten uit de 
staalconstructie worden gehaald en daarna moesten er 
nieuwe houten panelen in. De kosten werden geclaimd 
van dit herstel. Tot mijn niet geringe verbazing kwamen 
de experts met de stelling dat de dagwaarderegeling van 
toepassing was en dat dus maar 80% kon worden op-
genomen. Het heeft heel wat moeite gekost om hen te 
overtuigen dat de constructie hersteld ging worden en 
niet vervangen. Daarnaast hebben wij erover gediscus-
sieerd dat de dagwaarde nergens staat omschreven in 
mijn optiek.

Schade moet in mijn ogen worden gezien als het verschil 
tussen de (nadeliger) positie die ontstaat door het scha-
detoebrengende feit en de positie die er anders zou zijn 
geweest. Derhalve de vermogenspositie voor de gebeur-
tenis en na de gebeurtenis. Het gaat volgens mij om de 
werkelijk geleden schade, die op concrete wijze moet 
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worden vastgesteld in beginsel; hoewel de praktijk leert 
dat dit te complex is waarbij wij ons verlaten op de ab-
stracte methode van schadevaststelling. 

Maar wat zegt de wet er eigenlijk over?
Daarvoor moeten we kijken naar artikel 6:95BW.

De schade die op grond van een wettelijke verplichting 
tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in 
vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover 
de wet op vergoeding hiervan recht geeft. 

Slechts artikel 6:97BW en verder geeft nog enig inzicht 
in de waardering. “De rechter begroot de schade op de 
wijze die het meest met de aard ervan in overeenstem-
ming is”

De term dagwaarde of aftrek nieuw voor oud, die we 
allen bezigen, lijkt dus nergens daadwerkelijk terug te 
komen in de wet en is inmiddels aan behoorlijke erosie 
onderhevig. Kijk in dit licht maar eens naar het volgende 
aangaande herstelkosten en verbeteringen.

Een aftrek op de herstelkosten voor verbeteringen is toe-
gestaan voor zover dit redelijk is (art. 6:100 BW). 

Er kan echter in de praktijk slechts sprake zijn van een 
aftrek indien een voordeel werkelijk is genoten, of naar 
redelijke verwachtingen daadwerkelijk zal worden ge-
noten. (HR 1 februari 2002, NJ 2002,122). De Hoge Raad 
heeft in het specifieke geval van een landbouwschuur, 
die volledig was afgebrand en die niet werd herbouwd, 
bepaald dat met het toekennen van een aftrek op de her-
bouwwaarde terughoudend dient te worden omgegaan. 

 “Slechts indien benadeelde door herbouw in een duide-
lijker voordeliger positie zou raken in vergelijking tot de 
situatie voor de brand, komt een dergelijke aftrek in aan-
merking.” Aldus HR 7 mei 2004, NJ 2005,76. 

Dat bleek in dit geval niet zo te zijn en de volledige her-
stelkosten moesten worden vergoed. Een simpele af-
schrijving is dus niet zomaar een gegeven. Als de clai-
mant bijvoorbeeld kan aantonen dat het object voldeed 
en gebruikt kon worden, dan dien je als veroorzaker de 
kosten te dragen van een vervanging, zonder dat hierop 
een afschrijving kan worden toegepast. Toch merk ik nog 
steeds dat verzekeraars, experts en andere betrokkenen 
er vanuit gaan dat de dagwaarde/aftrek nieuw voor oud 
dient te worden bepaald. 

De verwarring is thans dus compleet; moet je nu in voor-
komende gevallen analoog aan het eerder genoemde ar-
rest de schade op de feitelijke kosten vaststellen, of stel 
je de schade vast op basis van de herstelkosten, rekening 
houdende met de optredende verbeteringen. Immers 
de schuur was niet nieuw en nu heeft de claimant een 
nieuwe schuur; is zijn vermogenspositie hierdoor niet 
verbeterd? 

Maar is dat ook zo als hij de schuur gewoon gebruikt en er 
geen enkele intentie was om tot verkoop over te gaan? Ik 
voel sterk mee met de gedachte dat de claimant op dat 
moment in het geheel niet in een betere positie komt; 
en dus zelfs slechter als je een aftrek toepast. Immers hij 
moet verplicht investeren, maar krijgt maar een deel ver-
goed. Als ik geheel buiten mijn schuld een prima schuur 
moet laten herbouwen en dan ook nog zelf moet bijdra-
gen, dan kan ik mij voorstellen dat ik dat niet geweldig 
vind.

Dus waar ligt het einde van het grijze gebied en begint het 
wit/zwarte gedeelte in de schadevaststelling? Dat grijze 
gebied is nu juist het gebied waar de expert zijn toege-
voegde waarde kan laten zien door de juiste schade te 
schatten en te begroten. Dat daardoor verschillen in in-
terpretatie ontstaan,  moge duidelijk zijn. Elke partij kijkt 
namelijk net anders naar de nuance. <

Bestelauto’s via Independer 

Via Independer konden er geen verzekeringen voor bestelauto’s (met grijs kenteken) gesloten worden. Sinds kort kan dat wel. Independer 
is live gegaan met een vergelijkings- en adviesmodule voor bestelautoverzekeringen.  Bestelautoverzekeringen zijn te sluiten tot maximaal 
3500 kg ledig gewicht. Independer is naar eigen zeggen de eerste vergelijkingssite die naast de mogelijkheid om te vergelijken en af te sluiten 
ook advies gaat geven over de best passende bestelautoverzekering. Nederland telt momenteel zo’n miljoen bestelauto’s. Ongeveer de helft 
daarvan is in bezit van particulieren en kleine ondernemers. Zowel de vergelijkingssoftware van Independer voor personenautoverzekerin-
gen als de nu gelanceerde module voor bestelauto’s is gebaseerd op de software van Rolls. De bestelautoverzekeringen die gesloten kunnen 
worden via Independer zijn de in Rolls opgenomen verzekeringen van direct writers en provinciaal werkende maatschappijen en volmacht-
bedrijven die een propositie in Rolls hebben. Nog niet wordt gewerkt met eigen volmachtproducten van Independer (zie verder onze website 
11-07-2017). 

S C H A D e b e D R i j V i g h e D e n
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Afzuigkanaal is stiefkind 
van de schoonmaak

“Wat je niet ziet, is er niet...”, zo wordt er in de horeca nog te vaak omgegaan met het stiefkind van de schoonmaak: het afzuig-
kanaal in de keuken. Dat vindt Ron van Zanten, directeur van RZ-Ecoseal. Het levert levensgevaarlijke situaties op, temeer daar 
horeca-bedrijven steeds vaker in gebouwen worden gevestigd die tevens een woonfunctie hebben. Dolmans Calamiteiten Dien-
sten biedt samen met RZ-Ecoseal sinds kort een innovatieve oplossing: een flexibele onbrandbare coating aan de binnenkant 
van de zogenoemde spirobuizen.

95% van branden in horeca-keukens door 
vetafzuigsysteem

Ron van Zanten (RZ-Ecoseal ) en Kim Bastiaanssen (Dolmans Calamiteiten Diensten) over de aanpak van levensgevaarlijke situatie door vervuilde vetafzuigkanalen
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Apparaat om Ecoseal aan te brengen op de voorgrond, apparaat om gesealde kanalen te reinigen links erachter

In Nederland zijn tegen de vijftigduizend horeca-bedrij-
ven, waarvan bijna alle hetzelfde maar ‘onzichtbare’ 
probleem hebben: het onderhoud van het afzuigkanaal 
van het keukengedeelte. Het overgrote deel van de af-
zuigkanalen in horecabedrijven maar bijvoorbeeld ook 
van keukens in kantines van bedrijven en zorginstellin-
gen, bestaat uit spirobuizen ofwel spiraalgefelste buizen. 
Deze metalen buisdelen zijn met allerlei hulpstukken aan 
elkaar te koppelen. Zodoende ontstaat een flexibel op 
te bouwen afzuigkanaal, hetgeen relatief goedkoop is in 
vergelijking met gelaste afzuigkanalen. 

kilogram vet, is kubieke meter gas
In de buizen koekt vet en vuil aan. Slaat een vlam in het 
afzuigkanaal, dan kunnen deze aangekoekte resten vlam 
vatten. De laag resten kan, afhankelijk van het soort keu-
ken en van de intensiteit van het gebruik ervan, meer 
dan een centimeter dik zijn. “Besef dan wel dat een ki-
logram vet en vuil in de buizen een energiewaarde heeft 
die vergelijkbaar is met een kubieke meter gas. Het vuur 
kan terugslaan de keuken in, waardoor de brand zich 
via de keuken snel kan uitbreiden tot grotere delen van 
het gebouw”, aldus Van Zanten. Dat horecabedrijven 
brandrisico’s opleveren die niet alleen materiële schade 
maar zeker ook letselschade veroorzaken, illustreert Kim 
Bastiaanssen, Commercieel Manager van Dolmans Ca-
lamiteiten Diensten B.V. met verschillende voorbeelden. 
Zo noemt hij de seniorenflat in de gemeente Nijmegen 
waar in februari 2015 tientallen gewonden en vier doden 
vielen doordat brand was ontstaan in een ondergelegen 
snackbar. De brand sloeg over naar het erboven gelegen 
appartementengebouw. Bastiaanssen: “Als Dolmans Ca-
lamiteiten Diensten verlenen wij jaarlijks bij zo’n 16.000 
schades onze diensten, hetgeen ons ook een schat aan 
kennis oplevert over de situatie bij bedrijven waar de 
brand woedde. Weet dan dat 95% van de branden in 
horeca-keukens is ontstaan door het vetafzuigsysteem.”

kaf onder het koren
Het is erg moeilijk om de uit spirobuizen bestaande 
afzuigkanalen schoon te maken. Daar zijn water en 
schoonmaakmiddelen voor nodig, maar het probleem 
bij het natte schoonmaken is dat de systemen van spi-
robuizen niet waterdicht zijn. “Reinigen moet daarom 
droog uitgevoerd worden door met plamuurmessen en 
andere gereedschappen te steken en te krabben. En dat 
terwijl dat aan de binnenkant van kanalen moet gebeu-
ren, die voor de schoonmakers moeilijk bereikbaar zijn. 
Horecabedrijven kunnen bedrijven inschakelen die een 

specialisme hebben in het schoonmaken van afzuigka-
nalen, maar helaas zit onder die bedrijven het nodige 
kaf onder het koren. Zij geven na de gedane arbeid een 
certificaat af aan het horecabedrijf ‘dat de reiniging goed 
is uitgevoerd’, maar wie kan dat dan checken? Het is voor 
de horecabedrijven moeilijk na te gaan of het inderdaad 
goed is gebeurd”, zegt Van Zanten. Bastiaanssen hier-
over: “Verscheidene verzekeraars hebben in hun horeca-
polissen opgenomen dat de kanalen gereinigd moeten 
worden, maar inderdaad, hoe maak je als verzekering-
nemer concreet en helder dat dit inderdaad adequaat is 
gedaan.” Van Zanten vult aan: “Het is gezien de gevaren 
maatschappelijk onverantwoord dat veel bedrijven nooit 
hun kanaal schoonmaken dan wel dit laten doen door 
bedrijven die dit niet goed uitvoeren. Als RZ-Ecoseal me-
nen wij dat de overheid hierop inspecties zou moeten uit-
voeren. In Engeland is het reeds verplicht vetkanalen te 
reinigen (TR19 regeling). In ons land zou wetgeving hier-
op aangepast moeten worden. Als bedrijf gaan we daar 
niet op wachten. Daarom willen wij ons als RZ-Ecoseal er 
sterk voor gaan maken dat er een onafhankelijk systeem 
van certificering komt en of een keurmerk voor bedrijven 
die deze reiniging uitvoeren.”

Moest beter kunnen
Ron van Zanten was bijna 20 jaar eigenaar van het bedrijf 
Tristar, dat gespecialiseerd is in schoonmaakmiddelen 
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en -oplossingen voor de zakelijke markt. In 2010 verkocht 
hij dit bedrijf. De gespecialiseerde schoonmaakwereld en 
inventieve oplossingen die daardoor geboden kunnen 
worden, bleven zijn belangstelling houden. Zo liep hij in 
de praktijk met enige regelmaat tegen de vetafzuigpro-
blematiek in de horeca aan. “Bij bedrijven waar ik bin-
nenkwam, vroeg ik of ik in het kanaal mocht kijken. Bijna 
altijd schrok ik ervan wat ik zag, wetende dat dit zeer 
brandbare resten zijn aan de binnenkant van die kana-
len. Je leest ook veel in de kranten over horecabranden. 
Als ik zelf in een hotel ga slapen, kijk ik wel eerst waar de 
keuken zich bevindt. Een kamer die boven een keuken 
ligt, weiger ik pertinent. De problematiek liet me vakma-
tig niet los, het moest beter kunnen dan het reinigen van 
spirokanalen met een plamuurmes. Na veel experimen-
teren, ben ik uiteindelijk gekomen tot de Ecoseal-sub-
stantie, die met een spuitkop aan de binnenkant van de 
buizen kan worden gespoten. Het vormt een 1,0 tot 1,5 
mm dikke mantel aan de binnenkant van de buizen”, zegt 
Van Zanten. 

glasvezel in ecoseal
Hij laat ons een stuk van het materiaal zien. Het heeft 
een gebroken witte kleur en is buigzaam. Het heeft wat 
weg van zeil dat je voor de bedekking van een vloer kunt 
gebruiken. “Maar dat is het dus absoluut niet, want er zit 
geen plastic of rubber of iets anders brandbaars in”, zegt 
Van Zanten. Glasvezel is één van de onderdelen van de 
substantie. Voorts merkt hij op dat het product op water-

basis is, niet giftig is of schadelijk voor het milieu, goed-
gekeurd is door de arbeidsinspectie en getest is door het 
onafhankelijke bureau ‘AOC Sneiders arbeidsveiligheid’. 
RZ-Ecoseal heeft een patent verkregen (NL.2013175). 
Dat patent betreft overigens niet de samenstelling van 
de substantie, maar betreft het complete systeem van 
sealing van vetafzuigsystemen. De gesealde kanalen zijn 
gemakkelijker dus veel goedkoper en beter te reinigen. 
Het levert een wezenlijke bijdrage aan verhoging van 
de brandveiligheid. Dat is in het belang van eigenaars, 
medewerkers, gasten en omwonenden. Een bijkomend 
voordeel is dat de kanalen geurdicht worden, wat het 
woongenot van bewoners boven horecabedrijven aan-
zienlijk zal verbeteren. Een ander bijkomend voordeel is 
dat de afzuigcapaciteit van de installaties omhoog gaat. 
Regelmatige reiniging van gesealde kanalen zal boven-
dien de levensduur van de kanalen kunnen verhogen. 
(Ecoseal zal overigens ook andere toepassingsmogelijk-
heden gaan krijgen zoals het aan de binnenzijde afdich-
ten van lekkende schoorsteenkanalen en om aan de bin-
nenkant van asbestkokers als het ware een nieuw pijpje 
van Ecoseal aan te brengen.)

ecoseal getest
Het is sinds maart 2015 dat Van Zanten er een bedrijf voor 
heeft opgericht. Ongeveer tweeënhalf jaar geleden werd 
Ecoseal – als test - voor het eerst aangebracht in een ho-
recabedrijf, te weten bij ’t Nieuwe Kafé in Amsterdam. De 
aangebrachte laag blijkt nog steeds in prima staat te zijn. 
“We weten nog niet wat de levensduur van een aange-
brachte laag Ecoseal zal zijn, dat zal de tijd moeten leren. 
Wij geven als RZ-Ecoseal wel een garantie van drie jaar.” 
Wat ook door het gebruik in de praktijk bleek, is dat vet 
en vuil in de laag Ecoseal worden opgenomen. Van Zan-
ten wijst het aan in een demonstratiebuis (zie foto). De 
seal hecht niet alleen op schone ondergrond, maar ook 
op vet en vuil. Toch is het advies om vóór het aanbren-
gen van de seal op traditionele manier – dus door bikken 
en steken -  het kanaal te reinigen. “Als er dikke lagen vet 
onder de sealing zitten en er ontstaat brand, dan kunnen 
deze op den duur zo heet worden, dat deze zich een weg 
zoeken door eventuele openingen – hoe miniem ook – in 
sealing. Dat kun je dus beter voor zijn. Eerst traditioneel 
schoonmaken en dan dus sealen, waarbij het zeker een 

Ron van Zanten:  “Vet en vuil worden in de laag Ecoseal opgenomen”
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voordeel is dat de seal zich ook hecht op vet en vuil, want 
als je bij traditionele reiniging bepaalde stukjes niet vol-
ledig hebt kunnen reinigen, is dat geen enkel probleem”, 
zo legt Van Zanten uit. Inmiddels heeft RZ-Ecoseal niet 
alleen de seal ontwikkeld, maar ook een apparaat om 
deze sealing aan te brengen in het kanaal (foto vorige pa-
gina). Ook zijn inmiddels apparaten voorhanden om de 
gesealde kanalen te reinigen (foto). Kortom, de complete 
oplossing is nu operationeel. 

nieuwe dienst Dolmans
Dolmans Calamiteiten Diensten is er al ruim een jaar 
mee bezig om kennis op het specifieke gebied  van vetaf-
zuigkanalen te vergaren en om medewerkers hiervoor te 
trainen en op te leiden. Er zijn inmiddels de nodige pilots 
uitgerold, zodat nu een goed doorontwikkelde nieuwe 
dienst door Dolmans Calamiteiten Diensten aan de markt 
kan worden aangeboden. Deze dienst zal bestaan uit het 
eerst op traditionele wijze schoonmaken van een kanaal, 
vervolgens het aanbrengen van Ecoseal in het gereinigde 
kanaal en vervolgens nog viermaal schoonmaken met 
water en vloeibare schoonmaakmiddelen van het ge-
sealde kanaal. Het aanbrengen van de Ecoseal wordt 
gratis gedaan door Dolmans Calamiteiten Diensten en 
de eerste reiniging en de vier reinigingen erna worden in 
rekening gebracht. Kim Bastiaanssen: “We spreken dus 
doelbewust van viermaal schoonmaken na aanbrengen 
van de seal, en niet over vier jaar schoonmaken. De be-
nodigde frequentie zal sterk afhangen van de intensiteit 
waarmee de keukens gebruikt worden. Het kan zijn dat 
het bijvoorbeeld om de 3 à 4 maanden zal moeten ge-
beuren, maar voor andere bedrijven zal een frequentie 
van eenmaal per jaar adequaat kunnen zijn. De reiniging 
van het gesealde kanaal is uiteraard veel beter uit te voe-
ren dan de eerste reiniging. Na deze initiële periode van 
‘eerste reiniging, sealen, viermaal reinigen’ kunnen wij de 
klanten voor het vervolg uiteraard ook onze dienstverle-
ning aanbieden en afhankelijk van de specifieke situatie 
van de klant maatwerk offreren.” 

Maatschappelijk verantwoord
Het is overigens op te merken dat een gespecialiseerd 
calamiteiten-bedrijf met deze nieuwe dienst ook preven-
tieve diensten gaat verlenen. Is dat niet ‘kannibaliserend’ 

voor de normale omzet van het bedrijf? Bastiaanssen 
antwoordt: “Zo zou je dat kunnen zeggen, maar dat 
zien wij absoluut niet zo. Het is maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen om onze kennis en ervaring die 
wij opdoen met onze dienstverlening nà branden, ook 
in te zetten voor het voorkomen van branden. Verzeke-
raars, belangrijke businesspartners van ons, zullen dit 
uiteraard kunnen waarderen, en zoals gezegd, het MVO 
zit ook in het DNA van ons bedrijf. Bovendien past de 
toevoeging van deze dienst uitstekend binnen het to-
tale palet van diensten van Dolmans als geheel.” Onder 
horecabedrijven zijn veel ketenbedrijven met vestigin-
gen die over het land verspreid zijn. “Voor deze ketens 
is het van belang dat wij eveneens een landelijke dek-
king hebben”, zegt Bastiaanssen, die  - nu de nieuwe 
dienst de komende maanden in de markt uitgerold gaat 
worden -  veel belangstelling uit dat segment van de ho-
recamarkt verwacht. Publicitair duwtje in de rug kreeg 
de nieuwe dienstverlening al doordat deze onlangs tot 
de vijf genomineerden voor de Golden Service Awards 
hoorde. “Dat was een belangrijk en eervol compliment 
voor deze nieuwe dienst, waarmee we nu eigenlijk pas 
echt de markt mee opgaan. Het geeft wel aan dat ook de 
onafhankelijke specialisten achter deze Award de mo-
gelijkheden van deze nieuwe dienst inzien”, zo besluit 
Bastiaanssen. <

Kim Bastiaanssen: “We spreken doelbewust van viermaal schoonmaken na aanbrengen van de seal, en niet over vier 
jaar schoonmaken”

Foto’s Louise Melchers
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Innovatie begint 
bij de mens

Dit artikel is geschreven door Marco Hoekstra (links) met input van Sander van der Hoek van VODW (rechts)

Wat me opviel in het recente onderzoek over innovatie in de verzekerings-
sector uitgevoerd door PWC in opdracht van het Verbond van Verzekeraars,  
is dat er onder de noemer van innovatie steeds wordt gesproken over tech-
nologische ontwikkelingen en dat de menskant niet of nauwelijks wordt 
belicht. Je moet je echter afvragen wat het meeste effect zal hebben; de 
implementatie van nieuwe technologische innovatie of juist het aandacht 
geven aan de menskant.

Als je het mij vraagt is het geen keuze en moet je met beide 
aan de slag! In het vorige Schade Magazine schreef ik over 
informatiebeveiliging. Ondanks dat veel bedrijven met pro-
cedures en systemen de beveiliging goed hebben opgetuigd, 
blijkt dat onvoldoende te zijn. Gevoelige data worden nog 
steeds gestolen of komen op straat te liggen en in 7 van de 10 
gevallen blijkt de mens de zwakste schakel te zijn. Diezelfde 
mens is potentieel echter ook de sterkste schakel als het gaat 
om het vernieuwen en relevant blijven van verzekeraars. En 
toch zie je dat in veel van de innovatie-onderzoeken dat nu 
juist niet genoeg of zelfs totaal niet wordt belicht. Daarom wil 
ik hier graag de menskant belichten. 

Ieder individu heeft met betrekking tot innovatie zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid. Dus wat kunt u er zelf aan doen 
om relevant te blijven binnen de verzekeringssector? Dat is de 
hamvraag. Bewust zet ik hier de sector neer en niet ‘uw werk-
gever’ want in de basis draait het om u en uw toekomst. Het 
is ook immers niet langer ‘normaal’ dat u 40 jaar bij dezelfde 
werkgever blijft. Uw competenties, vaardigheden en attitude 
moeten zijn afgestemd op de gewenste (nieuwe) innovatieve 
organisatie en sector.

eigen verantwoordelijkheid
Innovatie, is er vóór mensen. Voor aandeelhouders. Voor 
klanten. Voor de medewerkers van een bedrijf, want het 
werken kan er interessanter door worden. Maar hoe dan 
ook: hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard is 
het mooi als uw werkgever u hierin ondersteunt. Als de 
werkgever tijd en budget beschikbaar stelt om relevant 
te blijven en u hierin begeleidt. Maar ook als dat niet het 
geval is, moet u aan de bak. Dan maar op eigen kosten. 
Als coach merk ik ook dat meer en meer professionals 
mij zelfstandig benaderen en zelf de kosten dragen. Het 
voordeel wat ik hiervan zie, is dat deze mensen echt per-
soonlijke groei nastreven en actief bezig zijn met hun zelf-
ontwikkeling en relevantie voor de markt. Wat doet u om 
actueel en relevant te blijven?

Blijf relevant
Agile werken, transparantie, flexwerken zijn heel normaal 
geworden en ook functies zijn inhoudelijk enorm aan het 
veranderen. Bij de een betekent dit meer specialisatie, bij 
de ander juist meer generalisatie. Wanneer wordt beslo-
ten dat een rol niet bijdraagt aan het unieke karakter van 
het bedrijf of product is outsourcing van de rol al snel een 
optie. Kansen ontstaan er ook volop; mensen die goed 
met data kunnen omgaan, kom je tegenwoordig op bijna 
alle afdelingen wel tegen. Zo heb je HR-analytics rollen 
maar ook Sales-finance managers en marketing data sci-
entists. Je moet je als professional in de schadebranche 
dus continu aanpassen aan de situatie en ervoor zorg-
dragen dat je relevant bent voor je (toekomstige) rol. Niet 
verwonderlijk dat kennisdelingsinitiatieven er volop zijn 
zowel binnen de branche als ook binnen vakgebieden.

De medewerker nieuwe stijl
Om meer verdieping te krijgen in de veranderingen bin-
nen marketing bij verzekeraars ben ik in gesprek gegaan 
met Sander van der Hoek van VODW in Leusden, eindver-
antwoordelijk voor het Data Science Talent Program. Dit 
consultancybedrijf is al jaren specialist op het gebied van 
marketing binnen verzekeringen. In tegenstelling tot zo’n 
tien jaar geleden, neemt het bedrijf nu meer academici 
met een stevige bèta achtergrond in dienst.

“Wij zien al jaren lang de vraag naar mensen die ‘iets’ met 
data kunnen toenemen, een trend die zich alleen nog 
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harder gaat ontwikkelen en ook steeds specifieker wordt. 
Factbased marketing is al enige jaren een begrip en de 
roep om meer marketeers die in staat zijn om cijfers te 
vertalen naar concrete proposities die er toe doen, wordt 
alleen maar harder”, zegt Sander van der Hoek

VODW geeft naast strategisch marketing-advies ook op-
leidingen en cursussen op het gebied van data science 
aan haar klanten en vervult interimrollen op dit gebied. 
Om in de  data behoefte te voorzien, is VODW gestart met 
een pool van data science mensen´. In het zogenoemde 
‘Data Science Talent Program’ neemt het bedrijf ieder 
half jaar acht tot twaalf mensen aan. Van der Hoek: “Geen 
marketinggoeroes maar juist natuurkundigen, wiskundi-
gen en econometristen. Oftewel academici met een bèta-
achtergrond en een goed analytisch vermogen. Uiteraard 
moeten deze bèta-mensen wel over de juiste skills en 
interesses beschikken om carrière te kunnen maken bin-
nen de marketing in de financiële dienstverlening. Het zal 
je dus niet verbazen dat er daarom elk half jaar wel meer 
dan 100 kandidaten op gesprek moeten komen om het 
beoogde aantal mensen aan te kunnen nemen.  Een ta-
lent en passie voor data en programmeren gecombineerd 
met goede communicatieve vaardigheden en een sterke 
business drive.” Een mooi voorbeeld dus dat aansluit bij 
de eerder genoemde ‘relevantie’. Het zijn van een speci-
alist is niet meer genoeg tegenwoordig. Het gaat er juist 
om dat je relevante specialisatie(s) kan combineren met 
specifieke skills.

War for talent
Vanuit de werkgever bezien is binnenhalen van toptalent 
niet gemakkelijk. Het kost veel moeite en tijd om de juiste 
mensen binnen te halen en dat is nog geen garantie dat 
ze ook langere tijd bij je zullen blijven. In HR termen gaat 
het dan dus om Employer Branding en retentie. Cruciaal 
in een branche die zich bevindt in een situatie waarbij 
sprake is van een ‘war for talent’.  Ik sprak met Niels Theu-
nissen, zo’n Data Science Talent om inzicht te krijgen in 
wat triggers zijn bij de hoogopgeleide toetreders tot de 
arbeidsmarkt. Waarom heb je ervoor gekozen en wat trok 
je dan zo aan? 

“Na mijn studie Technische Bestuurskunde & Manage-
ment aan de TU Delft, wist ik nog niet zo goed wat ik wilde. 
Wel wist ik dat ik graag complexe problemen zou willen 
oplossen op basis van data en empirisch onderzoek. Een  
programma dat de mogelijkheid geeft om een zeer brede 
skills-set aan te leren en gebruiken, variërend van echte 
diehard data-analyse technieken tot aan softe consul-
tancy skills, spreekt mij aan. Aan zo’n breed programma 
zit volop uitdaging. Na de succesvolle sollicitaties begon 
ik gelijk aan het introductieprogramma. Het is ontzettend 
bevredigend dat je met de in mijn studie opgedane ken-

nis plus de skills die ik nu leer, erg veel verschil kan maken 
binnen de wereld van verzekeringen en financiële dienstver-
lening. Mijn eerste opdracht is bij VGZ, waar ik overkoepelend 
mee zal helpen als Data Scientist in verschillende multidisci-
plinaire teams. Ik kan zelf groeien en tegelijkertijd meewerken 
aan de transitie die gaande is bij verzekeraars op het gebied 
van marketing.” 

‘Ik’ 
Toptalent stelt dus eisen, die vooral van ‘ik’ uitgaan. Een CAO, 
een salarishuis, ja fijn, maar wat heb ‘ik’ daar mee te maken. 
De maatschappij is steeds verder geïndividualiseerd. Dat is 
in het voordeel van die zeldzame toptalenten, die van zich-
zelf weten dat ze dat zijn. Grote bedrijven zijn bedreven in 
‘campus recruitment’ maar dat brengt met zich mee dat de 
toptalenten steeds eerder door krijgen wat ze in huis heb-
ben en hoe graag bedrijven hen willen binnenhalen. Als u de 
juiste mensen wilt aantrekken, moet u ze ook ‘wat’ te bieden 
hebben. Heel wat! Maar het is extra gaaf toch, als u dit soort 
leergierige innovatieve talenten binnen weet te halen. Die 
zijn mogelijk wat ongeduldiger dan de medewerkers van 20 
jaar geleden. Die stellen mogelijk hogere eisen ten aanzien 
van MVO en de voetafdruk die uw bedrijf in het milieu ach-
terlaat. Die passen wellicht niet in de gebruikelijke hiërarchie. 
Misschien is het tijd om niet uit te gaan van de situatie “zoals 
het in uw bedrijf nu eenmaal is” maar ook bij het aantrekken 
van toptalent al te beginnen met redeneren vanuit dit topta-
lent. Denkt u ook niet dat dit soort mensen juist het verschil 
voor uw bedrijf kunnen maken? Wat doet uw bedrijf om dit 
soort toptalenten aan te trekken en te behouden? Los van 
het nieuwe talent: vergeet ook de medewerkers niet die nu 
al binnen uw bedrijf zijn maar wellicht op een niet passende 
rol of binnen een verkeerd team zitten, waardoor ze niet hun 
volledig potentieel kunnen tonen. Ook voor hen geldt: ‘jezelf 
vernieuwen, ben je zelf verantwoordelijk voor.’ Maar dat wil 
niet zeggen dat een zetje in de rug niet zou mogen. 

Conclusie
Innovatie begint aan de menskant. Bedrijven in de schade-
branche moeten continu blijven nadenken over hun toege-
voegde waarde en in beweging blijven. De klant optimaal 
bedienen, kunt u niet opdringen aan uw medewerkers. Dit 
moet het uitgangspunt zijn van uw medewerkers waarom ze 
überhaupt bij u werken. Innoveren in het belang van de klant 
moet centraal staan en dat zal u ook terug moeten vinden in 
de bedrijfscultuur. Als die basis goed zit, kiezen de medewer-
kers zelf ook de meest relevante technologische innovaties 
voor de klant. 

Het spreekt voor zich dat ik graag meedenk met organisaties 
binnen de schadebranche, zoals het Verbond van Verzeke-
raars, als het gaat om een onderzoek naar de voor innovatie 
noodzakelijke ‘innovatie cultuur’ van bedrijven in de schade-
branche.  <
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Hienfeld wint Aon Claims Award

W.A. Hienfeld, het in Die-
men gevestigde assura-
deurenbedrijf, is net als 
twee jaar geleden de win-
naar geworden van de 
‘Aon Claims Award’. Zo’n 
honderddertig schadebe-
handelaars van Aon be-
oordeelden de schadebe-
handeling van Hienfeld als de beste op de onderdelen professionaliteit/
algemene kennis, snelheid van communiceren en betalen en klantge-
richtheid. Ruim twintig verzekeraars dongen dit jaar mee naar de award. 
Op het hoofdkantoor van Aon in Rotterdam reikte Rob de Bruin (rechts 
op de foto), managing director Claims bij Aon, de award uit aan Frank 
Heijselaar, adjunct-directeur Schade bij W.A. Hienfeld. Aon heeft de 
Claims Award inmiddels vijf keer uitgereikt. W.A. Hienfeld won de award 
in 2014 en 2016 en ook Zurich won twee keer (in 2011 en 2013). De eerste 
editie van de Aon Claims Award werd in 2010 gewonnen door Chartis (nu 
AIG) (zie verder onze website van 06-07-2017).

Overtoom Brand expertise heet nu OBeg

Overtoom Brand Expertise, het bedrijf van Erik Overtoom dat sinds 2011 
in binnen- en buitenland onafhankelijke brandonderzoeken verricht, 
heeft de naam gewijzigd in OBEG. Dat staat voor Overtoom Brand Exper-
tise Groep. In verband met de naamswijziging zijn het logo en de website 
vernieuwd (zie verder onze website 05-07-2017).

nIVRe: register deskundigen letselherstel

Op voordracht van het Branchebestuur Personenschade zal het NIVRE 
een register openen voor professionals die zich bezighouden met her-
stelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. De eerste groep van 
professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstel-
coaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen. Ingeschreven pro-
fessionals zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige (rd).
NIVRE-voorzitter George Oostrom noemt de opening van dit register een 
logische stap: “Het is van belang dat betrokken partijen in de letselscha-
de een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de ingeschakelde her-
steldeskundige. Nu is dat beeld er niet of nauwelijks. Iedereen kan zich 
immers deskundige noemen, zonder dat dit getoetst is. Door inschake-
ling van een NIVRE Register-Deskundige is geborgd dat de deskundige 
voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche personenschade daaraan 
gesteld heeft.”

Als het gaat om opleidingseisen zal ook in dit nieuwe register sprake zijn 
van een onderbouwopleiding en een bovenbouwopleiding (zie verder 
onze website van 26-06-2017). 

Young-FeRMA: projectverzekering als ontbijt

Op 15, 16, 17 en 18 oktober 2017 vindt in Monte Carlo het FERMA Risk 
Management Forum plaats, met als titel ‘Risk Manager in Pole Position, 
steering risks in turbulent times’. Tijdens dit meerdaagse congres wor-
den extra inspanningen gepleegd door de organisatie om de jonge risk 
professionals zowel bij de inhoud van het vak als bij het opdoen van het 
zo belangrijke netwerk te betrekken.

Dat gebeurt onder meer door het organiseren van een ‘Young Risk Pro-
fessional Breakfast’ op 17 ok-
tober van 8 tot 9 uur. Tijdens 
deze sessie wordt ingegaan 
op het thema ‘projectverze-
keringen’. “Steeds vaker wordt 
binnen bedrijven een project-
matige aanpak van risico’s na-
gestreefd. Wat hierop aansluit 
is om de daartoe benodigde 
verzekeringen ook als compo-
nenten van een logisch geheel 
te zien en samen te stellen”, 
zegt Ralph Mulder (rechts op 
de foto), Insurance & Subsidy 
Manager bij Uniper, zowel be-
stuurslid van NARIM als van FERMA. 

Bernadette Hackett, Global 
Relationship Leader bij Zurich 
Commercial, zal de sessie lei-
den. Adri van der Waart (links 
op de foto; Corporate Insurance 
Manager bij ARCADIS; penning-
meester/secretaris NARIM) zal 
tijdens de sessie als moderator 
optreden. De interactie wordt 
bovendien bevorderd door 
een ontwikkelde mobiele app 
(zie verder onze website 04-07-
2017). 

Overname uMg door Aon

Aon is tot overeenstemming gekomen met Aegon over de overname van 
Unirobe Meeùs Groep (UMG) voor een bedrag van 295 miljoen euro. De 
voorgenomen overname behelst de volledige Unirobe Meeùs Groep B.V. 
met de labels HM Bedrijfsadvies, HM Pensioenadvies, HR Financials, IAK, 
Kröller, Meeùs, Niehoff Werning & Kooij en Wannet en volmachtbedrijf 
UMG Assuradeuren. Het is nog niet bekend of alle labels nu één label zul-
len worden. UMG heeft 1.387 medewerkers en Aon in ons land 1.540 (zie 
verder website 08-08-2017).
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De kers op De taart

Met betrekking tot polissen heb ik in de loop van de jaren 
redelijk wat bijzonderheden voorbij zien komen. Het meest 
bijzondere wat mij bijstaat was een levensverzekering van 
een  Levensverzekeringsmaatschappij N.V. die destijds rond 
het jaar 2000 het volgende vermeld had staan op de polis van 
een klant:
Verzekerde: Jansen B.V.

Er ontspon zich een “leuke” discussie toen het de betref-
fende medewerker niet direct duidelijk was op welke fout 
ik doelde. Op de vraag “wat er moest gebeuren dat de po-
lis eventueel tot uitkering kwam?”, kreeg ik niet direct een 
duidelijk antwoord. Toen ik vervolgens de vraag stelde of 
“wellicht de BV geliquideerd moest worden?”, trad een lange 
stilte op en vervolgens gaf de medewerker aan met een col-
lega te moeten overleggen.

Nu zijn polissen over het algemeen natuurlijk relatief mak-
kelijk te controleren, al maken soms lange clausules een en 
ander er niet gemakkelijker op. Maar met polisvoorwaarden 
wordt het een geheel ander verhaal, niettegenstaande dat de 
teksten de laatste jaren wel wat “leesbaarder” zijn gemaakt. 
Het gemiddelde intermediair zal uiteraard een aantal artike-
len beoordelen, zoals bijvoorbeeld de van toepassing zijnde 
uitsluitingen, maar de gehele polisvoorwaarden beoordelen 
valt nog niet mee. Dit vanwege de hoeveelheid artikelen, 
maar ook door de verwijzingen binnen de artikelen die de 
nodige extra tijd kosten.

Uit de tijd dat ik een eigen intermediairbedrijf had, staan 
mij twee voorbeelden op het gebied van polisvoorwaarden 

nog goed voor de geest. Het eerste geval betrof collec-
tieve pensioenvoorwaarden en de invoering van de WMK 
(Wet Medische Keuringen). Een collega van mij vond uit 
dat een in de residentie hoofdkantoor houdende maat-
schappij een tekst had opgenomen in zijn voorwaarden, 
die volgens ons in strijd was met de nieuwe wet. Uiter-
aard hebben wij deze pensioenverzekeraar onverwijld 
ongevraagd en gratis van advies gediend. Toen ons later 
door de verzekeraar bevestigd werd dat dat betreffende 
artikel geredigeerd zou worden, hebben wij maar even 
gebak gehaald.

De andere keer was het rond 1998. We hadden een jonge 
studente van de heao voor een afstudeeropdracht en in 
onderling overleg was gekozen voor het vergelijken van 
de polisvoorwaarden van de relatief nieuwe ziektever-
zuimverzekeringen. Ik herinner me nog goed de vele pa-
gina’s A4 die door de studente aan elkaar geplakt waren 
met plakband,  om in één overzicht (van ongeveer 1,5 × 
1,5 meter) van plusminus tien verzekeraars een heleboel 
onderdelen van de voorwaarden te kunnen vergelijken.

Eén van de uitkomsten was dat een gespecialiseerde 
mkb-verzekeraar destijds geen uitloopdekking kende en 
om die reden voor ons totaal niet acceptabel was in de 
advisering richting onze klanten. Een aantal maanden 
later kregen we via een klant een mailing van een grote 
landelijke makelaar die voor een branchevereniging voor 
al haar leden een collectief had gesloten. U raadt het al: 
dezelfde mkb-verzekeraar. Wij gauw de betreffende po-
lisvoorwaarden in deze mantel nakijken en ook daarna 
dezelfde conclusie: uitloop uitgesloten…

Snel de betreffende makelaar ingelicht, wat ons een 
grote taart op kantoor opleverde (en uiteraard regelde de 
makelaar snel dat middels clausulering alsnog uitloop 
gedekt werd).

door Sietze de Jong RMiA

Het checken van polis en polisvoorwaarden kun je beschouwen als de kers 
op de taart van het advies. Omdat een verzekering een contract is tussen 
twee partijen, namelijk verzekeraar en onze klant, is het van belang dat zo-
wel de polis als de polisvoorwaarden gecontroleerd worden op bijzonder-
heden. Logisch toch dat je dat doet als adviseur… maar deze logica wordt 
nogal eens verloochend.



Eerste hulp 
bij inbraakschade

Bij een inbraak is 
er vaak sprake van 

mate riële schade. Een 
ontzette deur, een gefor-
ceerd slot, een ingesla-
gen ruit?… Guliker is 
de partij die u dag en 
nacht kan inschakelen 

voor snelle hulp.

Wij beredderen 
uw spullen

Bereddering, eigenlijk 
de eerste spoedeisende 
hulp, bij schade door 

brand, water of inbraak 
bestaat uit het nemen 

van schade beperkende 
maatregelen direct na 

de calamiteit.

Gevelreiniging 
en -onderhoud

Vervuiling van gevels, 
zoals roetvervuiling na 
een brand, atmosferi-
sche vervuilingen of 

verf/graffiti, vraagt om 
een deskundige reini-
ging en een blijvende 

oplossing.

Herstel, renovatie 
en onderhoud

Schade of veroude-
ring van opstal en/

of inboedel hoeft niet 
blijvend te zijn. Guliker 
heeft gespecialiseerde 
medewerkers voor al 

uw herstel-, renovatie- 
of onderhoudswerk.

Ontruimingen

Guliker Bv kunt u 
ook inschakelen voor 

ontruimingen en 
reinigen van woningen. 
Zoals na het overlijden 
van de bewoner(s) of 
bij ernstig vervuilde 

woningen.

U heeft brandschade?
Guliker is specialist in het reinigen van inboedel, inventaris, goederen (bedrijfsmatig) en opstallen die vervuild zijn 
door brand bij particulieren of bedrijven. Naast het beredderen, zorgt Guliker ook voor ontgeuring, reiniging en 
herstel.

U heeft waterschade?
Guliker richt zich niet alleen op direct zichtbare waterschade, maar kijkt verder. Waterschade door lekkage of bluswa-
ter (na brand) vereist immers een grondige aanpak. Niet alleen vanwege de overlast, maar juist omdat waterschade kan 
leiden tot vervolgschade.

Professionals in schadeherstel bij brand- en waterschade
Gespecialiseerd in het beredderen, reiniGen en herstellen.

Guliker B.V.  Edisonstraat 18, 3861 NE Nijkerk, Telefoon 033 245 02 04, E-mail contact@guliker.nl, www.guliker.nl

24/7 bereikbaar: 033 245 02 04

Naamloos-2   1 15-06-15   18:29
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Donderdag 31-8-2017
•	 Start	of	Season	Pubquiz,	VNAB,	VNAB	kennis-	en	
 ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 7-9-2017
•	 Netwerkevenement	Duurzaam	Herstel,		Duurzaam	Herstel,	
 Den Haag
Zondag 10-9-2017
•	 ALS	City	Swim,	Crawford	&	Company,	Amsterdam
Woensdag 13-9-2017
•	 Specialisatieopleiding	gerechtelijk	deskundige,	
 Universiteit Leiden,  21(NVvA) 12(NVR) 12 (NiRV) PE-punten
•	 Schade	event,	Automotive	Insider,	Fort	Wierickerschans,	
 Bodegraven
maandag 18-9-2017
•	 Kenninsmakingsbijeenkomst	‘Politiekeurmerk	Veilig	
 Wonen 3,0’, Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
 Veiligheid, Utrecht
Dinsdag 19-9-2017
•	 Helder	rapporteren	en	klantgericht	E-mailen,		Taalcentrum	
 - VU (2 dgn), Amsterdam
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	|NIVRE	
 4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij-
 Studiecentrum Kerckebosch
•	 Visie	event,	VNAB,	Transport,	Kenniscentrum	Rotterdam
Donderdag 5-10-2017
•	 Medische	kennis	voor	juristen:	Psychiatrie	en	DSM-V	|	
 NIVRE 4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten niet juridisch, 
 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
•	 Fraude	Film	Festival,	Eye	Amsterdam,	Amsterdam
Vrijdag 6-10-2017
•	 Fraude	Film	Festival,	Eye	Amsterdam,	Amsterdam
Dinsdag 10-10-2017
•	 Cyber	Security	Event,	CCV,	Big	Data	Value	Center,	Almere
Donderdag 12-10-2017
•	 ALS	volleybal-toernooi,	Crawford	&	Company,	The	Beach,	
 Aalsmeer
Zondag 15-10-2017 t/m 18-10-2017
•	 Ferma	Risk	Management	Forum	2017,	Ferma,	Monte	Carlo
Woensdag 1-11-2017
•	 Collectieve	Schadevergoedingsactie	in	Perspectief,	
 Leiden Law School, EYE Filmmuseum Amsterdam
Donderdag 2 -11-2017
•	 Marktdiner,	VNAB,	Grand	Hotel	Huis	ter	Duin,	Noordwijk
maandag 6-11-2017
•	 Training	Werken	met	de	GBL	en	de	Medische	Paragraaf,	
 De Letselschade Raad

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda
U kunt uw evenementen en opleidingen 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).

FOCWA Autoruitherstel blijft zelfstandige vakgroep
Sinds 2010 is FOCWA Autoruitherstel actief als de belangbehartiger voor de au-
toruitherstelsector. Tijdens de ledenraad van de Vereniging Specialisten FOCWA 
is door de Vakgroep Autoruitherstel het voorgenomen besluit gepresenteerd om 
actief te blijven als zelfstandige vakgroep binnen de Vereniging Specialisten. Bij de 
Vakgroep Autoruitherstel zijn 337 leden aangesloten.

Deze beslissing is de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke alternatieve 
scenario’s gedurende het afgelopen jaar. “Met dit besluit erkent en onderstreept 
FOCWA dat autoruitherstel nu en in de toekomst een op zichzelf staand specialis-
me is, dat daarbij ook vraagt om een specialistische belangenbehartiging binnen 
de branche, inclusief de daarbij behorende strenge eisen aan kwaliteit en oplei-
ding. Dit ter waarborging van de klanttevredenheid bij opdrachtgevers en klanten 
als belangrijk fundament voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van 
de aangesloten leden”, aldus de FOCWA (zie verder onze website 27-07-2017). De 
FOCWA brengt ook voor de specialisatie ‘uitdeuken zonder spuiten’ en de speciali-
satie ‘spotrepair’ keurmerken op de markt (zie verder onze website 10-07-2017). 

nieuw samenwerkingsmodel Stichting Schadegarant

Het nieuwe samenwerkingsmodel van Stichting Schadegarant is officieel van 
start gegaan. Dat brengt met zich mee dat voor het eerst in het 25-jarig bestaan 
van Schadegarant gedifferentieerd wordt in opdrachtsoort: niet-cosmetische 
en cosmetische schades. Herstelbedrijven kunnen kiezen voor welke vormen zij 
contracteren. 

Schadegarant heeft in het nieuwe samenwerkingsmodel ‘Kwaliteit en veiligheid’ 
als vierde hoofddoelstelling toegevoegd. De andere hoofddoelstellingen zijn 
Klanttevredenheid, Procesefficiency en Schadelastbeheersing. Schadegarant 
werkt per 1 juli samen met 485 autoschadeherstelbedrijven en circa 1150 dealer-
bedrijven (zie verder onze website 07-07-2017). 

Tweetal dames neemt Hofman letselschade over

Maaike van den Berg (links) 
en Annemiek van Reenen-ten 
Kate hebben het bedrijf  Hof-
mans Letselschade overgeno-
men van de oprichter en eige-
naar Daniël  Hofmans (68). 

Hij richtte het in Amsterdam 
gevestigde bureau, dat 
uitsluitend optreedt voor 
letselschadeslachtoffers, 
op 1 juli 1997 op. Na 20 jaar 
nemen Maaike van den Berg (48) en mr. Annemiek van Reenen (48) het stokje van 
hem over. Het afscheid van Daniël en het aantreden van Maaike en Annemiek als 
directeuren werd bij Strand Zuid in Amsterdam met 450 mensen uit de letselscha-
debranche gevierd. 
Het bedrijf telt nu 26 medewerkers (inclusief de twee directeuren-eigenaren) 
waarvan 18 letselschade-experts (zie verder onze website 06-07-2017). 

S C H A D e b e D R i j V i g h e D e n
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Verzekeraarsteam voor cyber-eHBO
Verzekeraars beschikken sinds juni van dit jaar over een Computer Emer-
gency Response Team (i-CERT) om de digitale weerbaarheid van de sec-
tor te vergroten en – als zich cyberincidenten voordoen – de schade zo 
veel mogelijk te beperken.

Het team staat onder coördinatie van het CBV (Centrum Bestrijding Ver-
zekeringscriminaliteit) van het Verbond van Verzekeraars. Het nieuwe 
team is in de eerste weken al geregeld in actie geweest om verzekeraars 
te helpen met actuele informatie en adviezen over cyberdreigingen, zo-
als in juni bij de wereldwijde ransomware-aanval. 

nexus neemt kredietverzekeraar equinox over

De Nexus Groep heeft Equinox Global Ltd overgenomen, een geregis-
treerde en goedgekeurde Lloyd’s Coverholder, inclusief alle andere Equi-
nox groep entiteiten. Equinox is een in 2009 opgerichte kredietverzeke-
raar, met kantoren in Londen, New York, Parijs, Hamburg en Breukelen.

De Nederlandse vestiging van Equinox is opgezet door Frank Masteling, 
hij is manager van Equinox Global NL (rechts op de foto tijdens de Lloyd’s 
marktdag in maart van dit jaar; links collega Maurice Stolk). Equinox 
heeft 30 mensen in dienst, waarvan er 3 werkzaam zijn in de Nederlandse 
vestiging (zie verder onze website 18-07-2017). 

Van Pelt & Co is verhuisd

Expertise-, Taxatie- en Ingenieursbureau Van Pelt & Co B.V. is verhuisd 
van Hardinxveld-Giessendam naar Zwijndrecht, naar het pand waar 
het moederbedrijf, de scheepsverzekeraar EOC, reeds is gevestigd. Het 
nieuwe adres van Van Pelt & Co B.V. is Scheepmakerij 340, 3331  MC 
Zwijndrecht. Het postbusadres in Hardinxveld-Giessendam is vervallen.  
De verschillende expertisediensten van scheepsverzekeraar EOC - in de 
schademarkt bekend onder de namen Bosdijk BV, Van Pelt & Co BV en 
EOC expertise BV -  zijn nu gevestigd op dit adres in Zwijndrecht (zie ver-
der onze website 12-07-2017). 

Windenergieteam Cln

Cunningham Lindsey Nederland (CLN) heeft een nieuw team in het le-
ven geroepen, dat zich specifiek met de verzekeringsaspecten van wind-
energie gaat bezighouden. “Het team is een antwoord op de snelgroei-
ende, wereldwijde vraag naar windenergie en de toenemende productie 
van windenergie; zowel onshore als offshore”, aldus CLN.

Het team voor de windenergiesector bestaat uit Michiel Groote Schaars-
berg, Morten Jensen en coördinator van het team Erik van den Bos. 
Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in 
Denemarken. Dat land is de bakermat van de windenergie en enkele 
wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector zijn in Denemarken 
gevestigd.  

Op 5 oktober a.s. houdt CLN in Rotterdam een informatief netwerkeve-
nement, om de markt kennis te laten maken met het windenergieteam 
(zie verder onze website 12-07-2017). 

VRT zet definities ‘waarde’ op een rij

De VRT (Verenigd Register van taxateurs) heeft de definities van het be-
grip ‘waarde’ voor de leden op een rij gezet in een document. Veelal 
is taxatie gerelateerd aan een te verzekeren object. In het BW komt in 
artikel 7:960 de ‘voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak’ ter 
sprake. De wetgever laat zich hierin echter niet uit over welke waarde 
en bovendien is niet iedere taxatie ten behoeve van verzekering, zo stelt 
de VRT.

Het bestuur van de VRT heeft een document samengesteld waarin de 
meest voorkomende waarden in definities vormgegeven worden (zie 
verder onze website 02-08-2017). 

Connect en licent gestart met Postex-
implementatie
Zowel Connect Assuradeuren als Coöperatie Licent is gestart met de 
implementatie van de Postex-toepassing. Postex verzorgt via een on-
line cloudplatform het verzenden van alle uitgaande documenten in de 
gewenste lay-out. Het is een zogenoemde SaaS-oplossing (Software as 
a Service). Daarbij gaat het bij de Postex-toepassing zowel om de do-
cumenten die geprint worden als de documenten die digitaal worden 
afgeleverd. 
Connect Assuradeuren is een volmachtbedrijf met volmachten van 10 
maatschappijen. Het bedrijf werkt samen met 20 aangesloten assuran-
tietussenpersonen. Coöperatie Licent is een samenwerkingsverband 
van 22 assurantiekantoren. Licent Assuradeuren en Licent Inkomensver-
zekeringen beschikken over 13 volmachten.

Recentelijk kon Postex assuradeur Turien & Co als nieuwe klant begroe-
ten (zie verder onze website 12-07-2017, 28-06-2017). 



Moederdag, 14 mei 2017; er ontstond 
brand in de keuken van de 78-jarige 
mevrouw Nellis, die ook nog eens jarig is 
op die dag. Mevrouw Nellis kookt en bakt 
graag. Zo ook de zondag van de brand.  
Ze had een pan met olie op het vuur gezet 
om vlees aan te braden en moest nodig 
naar de wc. Bij terugkomst in de keuken 
kwamen er vlammen uit de pan. 

Met een uitzonderlijke tegenwoordigheid 
van geest heeft ze de pan met 
pannenlappen buiten gezet. Helaas  
had de afzuigkap al vlam gevat. Een 
brandweerman die bij zijn opa aan de 
overkant op bezoek was heeft de 
afzuigkap van de muur gerukt en in de tuin 
gegooid. Deze brandweerman – “mijn 
held”, aldus mevrouw Nellis - heeft direct 
de brandweer gebeld. En via de Stichting 
Salvage is diezelfde middag de eerste 
bereddering in gang gezet door Polygon. 

Snelle actie
Maandagochtend vroeg heeft Arjan van 
der Worp, projectleider Polygon 
Oldenzaal, de aangeslagen mevrouw 
Nellis eerst gebeld om te vragen hoe het 
met haar ging en om haar gerust te 
stellen. Daarna kwam hij snel ter plaatse 
om samen met de expert de schade  
op te nemen. 

Hij zorgde ervoor dat de spullen uit  
de keuken, die niet beschadigd waren, 
professioneel gereinigd werden op een 
Polygon locatie en de volgende dag 
alweer werden teruggebracht. De 
roetschade in de woonkamer is door een 
medewerkster van Polygon verwijderd.

De eerste twee dagen gebeurt er 
ontzettend veel om het huis weer 
bewoonbaar te krijgen. Daarna worden 
door de expert diverse prijsopgaven 
opgevraagd om een indicatie van de  
totale herstelkosten te krijgen. 

Dit wordt eerst beoordeeld door de 
verzekeraar, waarna het definitieve 
herstel uitgevoerd kan worden. Inmiddels 
zijn er een nieuw plafond, nieuwe 
keukenkastjes en een afzuigkap geplaatst. 
Ook is er nieuw vinyl gelegd en zijn de 
rookkanalen gereinigd. 

Empathie voor  
de gedupeerde
Op de vraag aan Arjan of hij voor mevrouw 
Nellis extra zijn best gedaan heeft, 
antwoordt hij: “Natuurlijk heb ik me extra 
ingezet. Zo werk ik altijd. Bij sommige 
klanten wil je extra gas geven. Dat doe ik 
graag. Het geeft me veel voldoening om 
mensen, die in de ellende zitten, goed en snel 
te helpen en te zorgen dat zij zo snel mogelijk 
weer hun leven kunnen oppakken. Op deze 
wijze vliegen alle collega’s van Polygon elke 
schade aan.  Fijne en daadkrachtige 
samenwerking met de expert helpt hier zeker 
bij. Vanaf dag één is de afhandeling van de 
schade prima verlopen met empathie voor 
de gedupeerde. Gedupeerde, expert, 
herstellers en verzekeraar tevreden. Wat wil 
je nog meer? En… ik ga zeker nog een keer 
een ‘bakkie’ doen bij mevrouw Nellis!”

Vlam in de pan bij mevrouw Nellis
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“Indrukwekkend gewoon wat Polygon 
gedaan heeft om mijn leven weer zo 
snel mogelijk op de rit te krijgen. 
Tenslotte ben je totaal uit je doen 
door zo’n brand.”

0800 - 68 68 377 
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat. 
www.polygongroup.com/nl
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Eric van der Wolk: 

“Succesvolle transities vragen 
andere spelregels”

“Digitalisering raakt alles. Het streven moet echter niet zijn om het daarmee 
net iets beter of goedkoper te gaan doen. Het doel moet zijn het ‘echt an-
ders’ te doen, zodat je voor de eindklanten het verschil kunt maken. Maar 
bedenk wel dat succesvolle transities vragen om andere spelregels. Om een 
andere, ongebruikelijke ontwikkelcyclus die indruist tegen de menselijke 
neiging om alles groter en omvangrijker te maken”, zegt Eric van der Wolk.

Eric van der Wolk

Hij is partner bij Business Case Entrepreneurs (BCE), een 
bedrijfskundig adviesbureau. Het bureau is gevestigd in 
Bilthoven op ‘Berg en Bosch’, een voormalig ziekenhuis-
complex, en bestaat in 2017 vijftien jaar. Klanten heeft 
BCE enerzijds in de schade- en verzekeringsbranche en 
anderzijds in de zorgsector. De organisaties in beide sec-
toren kenmerken zich door processen waarin een aan 
een klant gerelateerde ‘case’ dient te worden behandeld 
en tot een goed einde dient te worden gebracht. “Dat 
wordt gedaan onder de aanname dat de ‘kenniswerkers’ 
binnen de organisatie een back office pakket nodig heb-
ben om elke case waaraan zij werken te kunnen registre-
ren. Dat doen die back office pakketten dan ook, maar in-
middels zijn we enkele decennia verder. De digitalisering 
heeft een grote vlucht genomen. De pakketten zouden 
nù veel meer functionaliteiten moeten kunnen bieden. 
Eén facet hiervan is dat systemen doorgaans schrome-
lijk tekortschieten in het ondersteunen van de interactie 
met de klant – hieronder ook te verstaan een eventuele 
tegenpartij -  en juist de interactie is essentieel om de 
klanttevredenheid te kunnen verhogen”, aldus Eric van 
der Wolk (51), partner bij BCE. 

Omvangrijke berichtenstroom
“Gebruikte back office pakketten in de schadebranche 
zijn bijvoorbeeld best goed in het afhandelingsproces 
van een dossier tot en met de snelle betaling aan toe. 
Maar tegelijkertijd kan er veel meer spelen binnen de 
desbetreffende organisatie”, zegt Klaas-Jan Molendijk 
(33), consultant bij BCE. “Zo kan het binnen diezelfde or-
ganisatie een chaos zijn door de verschillende berichten-
stromen. Op een afdeling van enige omvang is het heel 

normaal dat er per dag meer dan duizend berichten bin-
nenkomen. Onder meer via papieren post, telefoon, sms, 
e-mail, webformulier, gebruikte apps en diverse chat-
functies. Ga er maar aan staan. Er is – te – veel tijd nodig 
om die berichtenstromen te organiseren en de werkvoor-
raad en wachtrij te beheren. Men verspilt hierdoor tijd, 
die eigenlijk  gebruikt moet worden voor overleg en overi-
ge interactie met de klant en andere relevante partijen in 
een case. We hebben in onze adviespraktijk ervaren dat 
de doorlooptijd op afdelingen die simple risk schaden 
behandelen, zonder uitbreiding van het personeelsbe-
stand en zonder grote investeringen, fors teruggebracht 
kan worden, van bijvoorbeeld tien naar drie dagen, in be-
paalde situaties zelfs naar uren.” 

Vervolgcontact slim inregelen
Klaas-Jan Molendijk: “Stel dat na een contactmoment de 
klant binnen 24 uur een vervolgvraag heeft. Dan kun je 
het zodanig inregelen dat door het systeem de klant naar 
dezelfde behandelaar wordt geleid. Dat vindt de klant 
prettig en het verlaagt de inleestijd, want het dossier zal 
dan nog ‘vers’ in het geheugen zitten van de behande-
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laar. Dat is dus heel wat anders dan de vervolgvraag van 
de klant ter afhandeling ‘onderop de stapel’ te schuiven 
of om de klant naar willekeurig welke beschikbaar zijnde 
schadebehandelaar door te zetten.” De consultant geeft 
nog een voorbeeld: “Als je een e-mail binnenkrijgt, kun 
je flink wat tijd kwijt zijn als behandelaar om alle gerela-
teerde berichten uit de verschillende systemen te vissen. 
Weet dan ook dat een behandelaar voor het behandelen 
van een dossier soms wel zo’n 5 à 7 systemen dient te 
raadplegen. Al dat gezoek kun je de behandelaar bespa-
ren door hem een dashboard te bieden met een com-
pleet overzicht, met een 360 graden klantbeeld.” 

lemonade
“Bijna alle organisatie in de schadebranche beseffen ook 
wel dat het beter kan, maar hebben moeite om verbe-
teringen door te voeren. Op managementniveau zijn er 
volop werkgroepen op het gebied van ‘big data’, ‘block 
chain’, ‘machine learning’ en zo meer. Maar op de werk-
vloer, merk je hier nog bijzonder weinig van”, zegt Eric 
van der Wolk, die vervolgt: “Nieuwe verzekeraars die nu 
ontstaan, denk bijvoorbeeld aan de startup in de VS ‘Le-
monade Insurance’, doen in geen velden of wegen meer 
denken aan een maatschappij met een groot gebouw, 
gevuld met acceptanten en schadebehandelaars. Die 
hebben niet de ballast van oude systemen en mensen 
die niet mee kunnen in de nieuwe tijd. Bestaande maat-
schappijen staan voor de cruciale vraag: hoe gaan we het 
gat dichten? Door geleidelijk te migreren naar slimmere 
systemen en processen? Of omdat dit niet snel genoeg 
gaat: buiten de bestaande organisatie, als het ware ge-
heel nieuwe bedrijven te bouwen?” 

Scope creep
Voor het doorvoeren van verbeteringen binnen organi-
saties heeft Van der Wolk overigens een dringend advies: 
“Houd het klein, doe het snel.”  Hij licht dit toe: “Drie op de 
vier van de it-projecten mislukken, door overschrijding 
met meer dan 100% van het budget en of de doorloop-
tijd. Als adviesbureau vinden wij het onze primaire taak 
ervoor te zorgen dat dit onze opdrachtgevers niet over-
komt. Dat doe je door kleine stapjes te zetten, ook al is 
dat tegen de natuur van de mens in. De ‘scope creep’ ligt 
op de loer: de omvang van het te ontwikkelen systeem 
kan ongemerkt en ongecontroleerd toenemen. Dus: 
bouw een toepassing en test deze niet na een half jaar, 
maar al na één of twee maanden. Kijk of het werkt, hoe 
de klant erop reageert. Stel je kwetsbaar op, toets con-
tinu.” Dat is toch de kern van het zogenoemde Agile-wer-
ken, dat in veel organisaties wordt toegepast?  Klaas-Jan 

Molendijk: “Er wordt inderdaad in veel gevallen systeem-
ontwikkeling gedaan volgens deze principes, in kleine 
stapjes dus, maar veelal wordt eraan voorbij gegaan om 
de gerealiseerde software eveneens in kleine stapjes 
beschikbaar te stellen aan de gebruiker, te toetsen aan 
de klant. En daar gaat het juist om. Nog een tip: inhoud-
specialisten zijn gek op uitzonderingen. Zorg ervoor niet 
door te schieten in het oppakken van de uitzonderingen, 
maar houd focus op de grote lijnen, want daar zit de toe-
gevoegde waarde.”

Schadegarant
Een voorbeeld van een recent opgeleverd project betreft 
de Stichting Schadegarant. In het project zijn enkele hon-
derdduizenden dossiers van Schadegarant van de afge-
lopen jaren, met inbegrip van de Audatex-calculaties, 
geanalyseerd. Door toepassing van ‘machine learning’ 
konden op basis van deze grote hoeveelheid data sys-
teemregels worden vastgesteld voor het automatisch af-
handelen van autoschades. Het systeem zal met steeds 
meer externe data verrijkt worden, zoals weersomstan-
digheden tijdens een ongeval en door het voertuig ge-
registreerde snelheid. Doordat het ontwikkelde systeem 
almaar verder zal ‘leren’, zullen er steeds meer schades 
zonder expertise kunnen worden afgehandeld en worden 
tegelijkertijd kwaliteit en veiligheid van herstel steeds be-
ter gegarandeerd. Ook voor expertisebedrijven ziet Van 
der Wolk overigens een verschuiving in werkzaamheden. 
“In plaats van het traditionele expertisewerk, zullen ook 
deze bedrijven zich meer gaan bezighouden met het ma-
nagen van processen en het beheren en beoordelen van 
data. Dat geldt niet alleen voor autoschade, maar ook 
voor andere bulkschade zoals woning en reis.”  <

Klaas-Jan Molendijk
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AssurMada vierde 
het vierde lustrum

De AssurMada vierde het vierde lustrum met een bijzondere tocht: voor het 
eerst werd niet alleen de Noordzee overgestoken maar werd opgestoomd 
naar Londen, waar de vloot van 12 schepen enkele dagen lag afgemeerd in 
St. Katharine Docks, de haven nabij de Tower Bridge en Lloyd’s of London, 
kortom in wat je kunt noemen het hart van de mondiale verzekeringsmarkt. 
De zeiltocht voor mensen die werkzaam zijn in de verzekeringsbranche ging 
17 juni jl. van start vanuit Vlissingen. Schade Magazine was erbij om verslag 
uit te brengen. Hier het ‘logboek’ van de reis, met de medewerking van ver-
schillende ‘bemanningsleden’. 

Voor het eerst zeilend naar Londen

Vertrekborrel
Na de ‘Schouten Zekerheid vertrekborrel’ bij het Arsenaal 
op zaterdagavond, waar het welkomstwoord werd ge-
sproken door AssurMada-mede-oprichter Jean van Oos-
terhout (AGCS) en AssurMada-voorzitter Charles Vierling 
(NN), werd het ruime sop gekozen. Al was dat sop ditmaal 
als een spiegel en diende er door het gebrek aan wind 
flink ‘gemotord’ te worden. In totaal twaalf boten voeren 
mee in deze twintigste editie. 48 mensen uit de schade-
branche maakten de overtocht. Op zondagavond kwam 
men behouden aan in Engeland, waar voor anker werd 
gegaan in de haven bij de kust. Op maandag moest wor-
den gewacht op het keren van het tij om de tocht te kun-
nen voortzetten richting Londen. Daarvoor hadden de 
twaalf jachten ongeveer 6 à 7 uur nodig, waarna deze - na 

flinke tijd nodig te hebben gehad voor het passeren van 
de sluis - aanmeerden in de haven van Saint Katharine 
Docks. Na gedane arbeid is het goed rusten. Zeker als ook 
de inwendige mens verwend wordt. De crew wachtte na 
aankomst een onvervalst Hollandse haringparty, de Bos-
Boon Haring Borrel, die zoals ook vorig jaar wordt aange-
boden door sponsor BosBoon Expertise. De dinsdag was 
ter vrije invulling, al kon die invulling ook uit een bezoek 
aan verzekeraar MS Amlin bestaan. 

naval & Military club
Op dinsdagavond werd  in de prestigieuze ‘The In & Out 
Naval and Military Club’ gedineerd. Tijdens dit  ‘NautaDu-
tilh AssurMada diner’, speechte Jean van Oosterhout 
(AGCS), een van de oprichters en organisatoren van de 
zeiltocht. Hij refereerde aan de eeuwenlange banden tus-
sen Engeland en Nederland. Er zijn ook wel eens ‘misver-
standen’ tussen beide landen; in het algemeen bekend-
staand als de vier Engels-Nederlandse oorlogen. In juni 
was het ook precies 350 jaar geleden dat admiraal Mi-
chiel Adriaanszoon De Ruyter, tijdens de tweede Engels-
Nederlandse oorlog de Engelse rivieren opstoomde en 
een gedurfde en succesvolle golf van aanvallen uitvoer-
de. Maar de grootste delen van de geschiedenis gaat het 
tussen beide landen om wederzijds voordelige relaties. 
“Vanavond gaat het om connecties, want daar gaat het 
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immers allemaal om in de AssurMada, mensen met elkaar verbinden”, 
benadrukte Van Oosterhout. 

Hellevoetsluis
In de tijd van De Ruyter speelde de haven van Hellevoetsluis een rol van 
belang in de kracht van de Nederlandse marine.  “350 jaar later is uitge-
rekend de haven van Hellevoetsluis de thuishaven van twee zeiljachten, 
de Kema, eigendom van Aad Remkes, en mijn eigen boot, de Vidar. Met 
deze twee zeiljachten begon twintig jaar geleden de eerste AssurMada. 
En dat is duidelijk wat we vandaag vieren: twintig oversteken door een 
Nederlandse vloot, bemand door mensen die werken in de verzeke-
ringsbranche”, haalde Van Oosterhout in zijn tafelrede aan. Het avon-
tuur om samen de Noordzee over te steken verbindt mensen, het geeft 
hen een ervaring die voor vele jaren blijft. Het schept vertrouwen in el-
kaar; je moet elkaar vertrouwen als je samen de Noordzee in een klein 
jacht oversteekt. Dat vertrouwen in elkaar blijft, lang na de terugkeer 
van de AssurMada. 

lloyd’s of london
Op woensdag stond er achtereenvolgens een bezoek aan CMS en aan 
Lloyd’s of London op het programma. Woensdagavond vond een barbe-
cue plaats, die werd aangeboden door Cunningham Lindsey. Op don-
derdag werd door de meeste schepen de terugvaart begonnen (niet alle 
boten staken tegelijkertijd over) richting vasteland. Ook een soort Brexit 
dus. Hierna leest u hoe verschillende ‘bemanningsleden’ deze unieke 
zeiltocht van professionals uit de (co)assurantiewereld hebben ervaren. 

Dolfijn
Herman van der Bos, schade-expert BosBoon Expertise, ging voor de 
eerste keer mee met de AssurMada. Zijn bedrijf is sinds 2006 regelma-
tig vertegenwoordigd geweest op het evenement. In deze editie was 
BosBoon Expertise vertegenwoordigd als gastheer, met een schip.  “Het 
zwemmen van een dolfijn onder en naast de boot en de vaart over de 
Theems naar de haven”, noemt Herman zijn mooiste herinneringen aan 
de zeiltocht. “Daarnaast heb ik genoten van het gemêleerde gezelschap 
en de fijne gesprekken die we met elkaar gehad hebben in een ontspan-
nen sfeer.”
“Het intensieve contact met de makelaars, verzekeraars, media en colle-
ga-experts”, ziet hij als het zakelijk belang van het evenement. “Je kunt 
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onderling persoonlijke contacten opbouwen. Door de digitale wereld 
is dat nauwelijks meer mogelijk.” De AssurMada ging naar Londen, het 
hart van de internationale verzekeringsmarkt. Brexit bleef dan ook niet 
onbesproken. Van der Bos zei niet te verwachten dat de positie van de 
Londense markt mondiaal gezien aanzienlijk zal veranderen. “Wel zie 
je dat de UK-bedrijven ook vestigingen binnen de EU opzetten om hun 
continuïteit te garanderen. Voor de Nederlandse markt in het algemeen 
zal het tot minder klanten uit de UK kunnen leiden en mogelijk tot het 
moeilijker kunnen plaatsen van risico’s binnen de UK. Voor ons bedrijf 
zal het naar verwachting niet of nauwelijks van invloed zijn. Wij hebben 
een bestendige relatie met Nederlandse partijen en nauwelijks met par-
tijen uit de UK.”  Suggesties voor de AssurMada 2018? “Lekker langs de 
Nederlandse kust varen naar het Wad en een Waddeneiland aandoen.” 

St. katharine Docks
Hans Haver is broking director Construction & Engineering bij Aon Risk 
Solutions. Hij ging voor de zesde keer mee met de AssurMada. Is uw be-
drijf vaker vertegenwoordigd geweest in de AssurMada? “Voor zover ik 
kan nagaan iedere AssurMada”, zegt Haver. Aon was één van de spon-
sors van de AssurMada 2017.  Wat is de mooiste herinnering aan deze As-
suraMada? “Gelukkig meerdere, de dolfijn die een tijd meezwom naast 
onze boot bij Southend on Sea, de intocht over de Theems en met zijn 
allen in de prachtige idyllische jachthaven St. Katharine Docks.” “Infor-
meel netwerken met een diversiteit aan collega’s uit de branche. Op een 
unieke manier mensen uit de verzekeringsbranche met elkaar in contact 
brengen”, ziet hij als het belang van het evenement. Op de vraag wat de 
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gevolgen van Brexit kunnen zijn, geeft hij aan: “De kans is groot dat de 
bank/verzekeringsbedrijven gaan vertrekken uit Londen en naar het Eu-
ropese vasteland komen. Voor de Nederlandse markt in het algemeen zal 
dat nieuwe regelgeving en nieuwe inkoopplaatsen met zich meebrengen 
en voor Aon een aanpassen aan de nieuwe situatie. Suggesties voor de 
AssurMada 2018? “Newcastle.”
 
Met zweem van avontuur
Robbert Rossenaar is commercieel en operationeel manager bij Double 
Green Projects B.V. Hij ging voor de derde keer mee; met zijn eigen schip. 
Double Green Projects was als bedrijf voor het eerst deelnemend aan 
het evenement. “Ik ben sinds oktober 2016 verbonden aan dit bedrijf”, 
zo legt hij uit. “Persoonlijk heb ik mijn schip voor opstappers vanuit de 
verzekeringswereld beschikbaar gesteld. Het blijkt dat er elke editie ge-
noeg mensen zijn die het willen meemaken; echter ontbreekt het aan 
voldoende schepen. Daarnaast is het voor Double Green Projects een 
uitgelezen manier om naamsbekendheid te verwerven in deze branche. 
Enerzijds is het een goede mogelijkheid om het bedrijf op de kaart te 
zetten binnen de verzekeringsbranche, anderzijds is het een uitgelezen 
kans voor het persoonlijk netwerken. Dit blijft niet beperkt tot de mensen 
die je zelf aan boord hebt maar over de hele groep. Een jaarlijks terug-
kerende netwerkbijeenkomst van gelijk gestemde mensen die anderen 
in de verzekeringswereld van het fenomeen ‘zeilen op zee’ willen laten 
proeven en genieten. Het geeft de mensen de kans om elkaar eens niet 
op een zakelijke manier te ontmoeten, maar op een ontspannen manier 
en ook met een zweem van avontuur.”  Wat is de mooiste herinnering 
aan deze AssuraMada? “Dat zijn er verschillende. De aankomst in Lon-
den heeft op mij persoonlijk veel indruk gemaakt. Het bezoek aan Lloyd’s 
was indrukwekkend. De gezelligheid en de daarbij behorende saamho-
righeid van de complete groep - we hebben toch maar weer met z’n allen 
de oversteek getrotseerd - en als kers op de taart hebben wij een uur lang 
bezoek van een dolfijn gehad op de terugweg in de Theems-monding.” 
Suggesties voor de AssurMada 2018? “Vooral zo doorgaan als in de afge-
lopen jaren. De oversteek naar Engeland is en blijft het stokpaardje en 
de uitdaging van de AssurMada. Ik zou er persoonlijk geen verandering 
in aanbrengen. Dat het deze 20ste versie een uitgebreide versie was, is 
goed geweest, maar in 2018 gewoon weer het 4 daagse evenement. Dat 
is voor iedereen haalbaar en te verantwoorden binnen de organisatie. 
Zowel voor deelnemende schippers als ook voor de opstappers”, zegt 
Rossenaar tot slot. 

Reünie
Izaak Boidin was directeur bij Assurantiekantoor Boidin & Vinke te Oost-
burg. Inmiddels is hij zes jaar met pensioen. Het was voor de vierde maal 
dat hij meeging met de AssurMada. De mooiste herinnering houdt Izaak 
Boidin over aan het bezoek aan de The In & Out Naval and Military Club.
Voor Boidin is het belang van de AssurMada: “Nog wat netwerken en 
heel goed om oude contacten aan te halen en te bestendigen. Het lijkt 
elk jaar wel op een reünie.” Ook na de Brexit zullen de  ‘wereldrisico’s’ 
toch bij Lloyd’s of London ondergebracht moeten worden, meent hij. De 
Nederlandse markt zal vaker naar de UK moeten gaan. Als middelgroot 
provinciaal kantoor zal Boidin & Vinke daar geen ‘last’ van hebben. Sug-



PARTIJgoedeRen 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 65 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

Ervaar onze ‘Triple M’ certificering die wij kunnen geven door altijd de beste prijs 
en financiële zekerheid te bieden met daarnaast snelle, professionele logistieke 
afhandeling ongeacht de grootte van de partij. Hiermee nemen wij al deze zorgen 
uit uw handen.

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

Ons bod staat voor meer dan alleen geld. 
Het bod van Timco Trading staat voor:

P	Beste prijs

P	ontzorging 
 door financiële zekerheid

P	Binnen 24 uur gehele 
 logistieke afhandeling

geen probleem, wij lossen het voor u op!

Timco Trading B.V.

Petunialaan 4

5582 HA Aalst-Waalre 

nederland

t. +31(0)40-2213433

m. +31(0)6-53404947

e. info@timcotrading.nl

w. www.timcotrading.nl

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

Meer informatie:  EMG b.v. 

Tel. 040 - 84 28 716

info@excellentmediagroep.nl | www.schade-magazine.nl

Neem nu een abonnement op SCHADE magazine
6 x Schade Magazine + Schade Almanak cijfers & trends € 45,00 inclusief BTW per jaar. 

adverteer in SCHADE magazine of in 
onze wekelijkse digitale nieuwsbrief!

MET GRATIS DOORPLAATSING OP ONZE 
VERNIEUWDE WEBSITE

vraag naar de speciale voorwaarden

Ontvang 
GRATIS onze 
wekelijkse 
digitale 

nieuwsbrief!

O n a f h a n k e l i j k  v a k b l a d  v o o r  s c h a d e p r o f e s s i o n a l s



www.schade-magazine.nl                      45

P e O P l e ’ S  B u S I n e S S

gesties voor de AssurMada 2018? “Ik heb het al zo vaak gezegd: Breskens 
in de route opnemen.” 

Haring & korenwijn
Sietze van der Velde is operationeel directeur van BELFOR Nederland 
en BELFOR Technology. Dit was de tweede keer dat hij erbij was. “Ja-
ren geleden ben ik eens meegevaren naar Lowestoft en dit jaar met mijn 
eigen boot. Dit was de eerste keer dat BELFOR Technology meedeed; 
omdat dit de eerste keer was, hebben wij als deelnemer meegedaan.” 
De mooiste herinnering: “De vloot van Nederlandse zeilschepen op de 
Theems richting Londen. Daarnaast was de haring en korenwijn ope-
ningsbijeenkomst op de eerste avond in het St. Katherine Docks ook erg 
geslaagd.”  “BELFOR Technology is wereldwijd erg actief in de scheep-
vaartwereld. Door aan de AssurMada mee te doen, wilden we graag onze 
link met de scheepvaart benadrukken. Daarnaast gaf de aanwezigheid 
in Londen ook nog even de kans om met Engelse scheepvaart-relaties af 
te spreken”, is volgens Van der Velde het zakelijk belang van deelname 
voor zijn bedrijf. En: “Netwerken tussen vele spelers in de verzekerings-
branche en daaraan gelieerde bedrijven. Op een prettige manier nieuwe 
relaties aangaan vanuit de passie voor zeilen.” De gevolgen van de Brexit 
zijn momenteel nog moeilijk in te schatten, zegt Van der Velde, “maar 
ik denk dat de Londense markt minder invloed zal krijgen omdat de UK 
zich isoleert. Ik verwacht voor de Nederlandse markt niet zo veel veran-
deringen ten gevolge van de Brexit”.  Als bedrijf zal men misschien min-
der focussen op de Londense verzekeringsmarkt, afhankelijk van hoe de 
Brexit uitpakt. Suggesties voor de AssurMada 2018? “Dat is moeilijk want 
Londen was een topper en is niet gemakkelijk te evenaren. Daarnaast 
was het nu een week en anders een lang weekend. Misschien is een 
tocht in Nederland ook eens de moeite waard om te proberen.”  

Opstomen van de Theems
Rob Vis Dieperink is dga van Corocor Technische Reconditionering B.V. 
Hij ging voor de vijfde keer mee. Voor zijn bedrijf was het de eerste deel-
name. De mooiste herinneringen aan deze AssuraMada vindt hij het 
opstomen van de Theems en het bezoek aan Lloyd’s. Het zakelijk be-
lang ziet Vis Dieperink in het “hebben van contact met branchegenoten 
in een informele sfeer, met zeilliefhebbers. Je legt contacten branche 
breed”. Over Brexit: “Ik denk dat de Engelsen werken aan hun isolement  
en dat dit niet goed is voor de lokale economie. Er zal denk ik een ver-
schuiving plaatsvinden van de Engelse verzekeringsmarkt naar het vaste 
land (Brussel). De veranderingen door de Brexit bieden voor ons bedrijf 
volop kansen.” Suggesties voor de AssurMada 2018? “Wat ons betreft 
doen we volgend jaar Lowestoft weer aan.” 

gewoon heerlijk genieten
Voor Jan Jansen, manager Engineering bij AGCS (Allianz), was het de 
vijftiende keer dat hij meeging. Jansen ging op persoonlijke titel mee. 
“In het verleden zijn we ook wel als bedrijf vertegenwoordigd geweest 
in dit evenement; toen we niet zoveel compliancy regels hadden”, zegt 
Jansen, die de heenreis omschrijft als “gewoon heerlijk genieten”.  Wat 
is volgens u het belang van de AssurMada in zijn algemeenheid? Jan-
sen: “Netwerken en een gezellige tijd hebben met je vakgenoten.”  Door 
Brexit zal een aantal spelers uit de UK zich in Europa vestigen. Voor 
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Lid van:

de Nederlandse markt in het algemeen voorziet Jansen een toename 
van internationale zaken. Voor AGCS zal dit echter niet veel betekenen, 
“want wij zitten zowel in de UK als op het vasteland van Europa”.  Sug-
gesties voor de AssurMada 2018? “Als alternatief voor London zou ik me 
‘Burnham on Crouch’ kunnen voorstellen.”  Voor zijn AGCS-collega Freek 
Schipper (Senior Specialist Engineering Underwriting) was het de elfde 
keer dat hij meevoer. “Je komt tot goede diepgaande gesprekken waar 
je anders vaak geen tijd voor hebt, maar nu met elkaar op het water en 
tijdens de bezoekjes aan wal leer je veel mensen beter en van een ande-
re kant kennen”, zegt Freek, met als suggestie voor de AssurMada 2018: 
“België/Frankrijk?”.

Zeilen met gelijkgestemden
Thomas Fanoy, risicodeskundige APC Holland is inmiddels officieel 9 
keer maar in werkelijkheid 10 keer mee geweest, waarvan één keer on-
derweg afgehaakt, omdat de weersomstandigheden zo slecht waren, 
veel wind en zeer dichte mist. “Ik ben teruggekeerd en had derhalve die 
keer geen recht op een herdenkingsteken. Voordat ik bij APC Holland in 
dienst ben gegaan, heb ik voor Lengkeek, Laarman & De Hosson gewerkt 
en heb ik dit bedrijf vaker op deze reizen mogen vertegenwoordigen.” 
“Tja waarom de Assurmada? De reden dat ik ben meegegaan is, omdat 
je als zeiler eerst op kleine binnenwateren begint en langzaam naar gro-
ter water groeit. Ik kan mij herinneren, dat een vakantie op het IJssel-
meer al een enorme uitdaging was. Dan begint het meer te kriebelen 
en wil je naar groter water. Het begint dan met langs de Nederlandse 
kust of eens naar de Wadden te varen om met stroom en getij te leren 
omgaan. Ik heb regelmatig vakanties doorgebracht op de Oosterschelde 
of langs de Belgische kust. Maar die oversteek dat blijft knagen; alleen 
hoe? En toen las ik over de AssurMada. Wat wil je nog meer?  Zeilen met 
gelijkgestemden; met mensen uit de branche. Een mooie gelegenheid 
om je netwerk uit te bouwen en het bedrijf waarvoor je werkt te verte-
genwoordigen en je voelt je gesterkt om die grote overtocht te maken. 
Ik herinner mijn eerste tocht met de AssurMada nog goed. Je bereidt je 
voor, contact gezocht met het bestuur voor meer informatie en tips en 
dan lig je in IJmuiden voor de oversteek naar Lowestoft. Gelukkig denk 
je dan: er zijn er nog meer dus je vaart met elkaar op. Welnu, dat was 
een vergissing. Eenmaal op zee raak je elkaar kwijt en heb ik alles alleen 
moeten doen. Wow, wat een sensatie als je in Lowestoft aankomt en al-
les is goed gegaan.”

Het zou leuk zijn als meer dames zich zouden melden en wellicht een 
damesboot zich inschrijft? 

De sponsoren
Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning 
door de volgende bedrijven: BosBoon Expertise,  Lloyd’s Nederland, 
Swiss Re, Dekra, Cunningham Lindsey, CED, Claeren & De Knegt, CWA, 
HerstelDirect, Nationale-Nederlanden, Provide Group, Vanderwal & 
Joosten, NautaDutilh, Schouten Zekerheid, CMS, DMI, Uniglas, EMN, Aon.

Zie ook onze website
Zie ook de berichten over de AssurMada op onze website op 17-06-2017, 
19-06-2017, 20-06-2017, 21-06-2017, 22-06-2017. 
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Bij Expertisebureau Vanderwal 
& Joosten (VWJ) komen Wim van 
der Liet (50) en gerwin 
Vos (24) het bedrijf op 
aansprakelijkheidsge-
bied versterken. Wim van 
der Liet (foto) treedt per 
1 september aanstaande 
in dienst van VWJ. Hij studeerde 
werktuigbouwkunde aan de mts 
en vervolgens industrial egineering 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 
Hij komt van Cunningham Lindsey 
Nederland. Bij VWJ versterkt de werk-
tuigbouwkundige de avb-vakgroep. 
Mr. Gerwin Vos versterkt eveneens de 
vakgroep aansprakelijkheid, waar-
mee VWJ niet alleen juridische maar 
ook agrarische kennis binnenhaalt. 
Hij komt van advocatenkantoor AKD. 

Sinds 14 augustus jl. 
versterkt Wilma toering 
het bestuur en de raad 
van bestuur van TVM als 
Chief Commercial Officer 
(CCO). Wilma Toering 
was hiervoor werkzaam als bestuur-
der bij Kienhuis Hoving Advocaten en 
Notarissen. Daarvoor was ze bij GGN 
lid van de raad van bestuur en bij de 
ING Bank voorzitter directie Oost-
Nederland en director retail district 
Noord & Oost Nederland.

Dick tiekstra (66) is 
door de ledenraad van 
FOCWA gekozen als 
nieuwe penningmeester 
van FOCWA Schadeher-
stel. In de hoedanig-
heid van penningmeester vormt hij 
samen met voorzitter Peter Brussel 
en bestuursleden Carli Pellegrom en 
Mathijs van Leeuwen, het dagelijks 
bestuur van FOCWA Schadeherstel. 
Als mede-eigenaar van het individu-
eel opererende schadeherstelbedrijf 
Carfix Duiven B.V. in Westervoort 
kent Dick Tiekstra (foto) het reilen 
en zeilen van schadeherstelland. 
Daarnaast bouwde hij als accountant 
gedurende zijn carrière in diverse 
functies brede financiële ervaring 
op. Als penningmeester volgt hij 
Guus van Dreven (Autoschadeher-
stelgroep) op (zie verder website van 
13-07-2017). 

else bos treedt per 1 juli 
2018 toe tot de directie 
van De Nederlandsche 
Bank (DNB). Ze wordt als Voorzit-

Achmea, Willis Towers Watson en 
laatstelijk bij PwC (zie verder website 
van 13-07-2017).

Roland van der hoek 
(47) is commercieel 
manager bij Koers 
Groep in Barendrecht. 
Hij is verantwoordelijk 
voor de commerciële 
activiteiten van Koers en maakt deel 
uit van het management team. Koers 
Groep is een full-service bouwkundig 
en technisch dienstverlener die zich 
richt op bestaand vastgoed. In 2015 
werkte Van der Hoek als country 
manager voor Schüco Nederland BV, 
een aanbieder van raam-, deur- en 
gevelsystemen van aluminium en 
kunststof. Daarvoor werkte hij vier 
jaar als commercieel manager voor 
Recticel Insulation BV. Een huidige 
nevenfunctie van Van der Hoek 
is expertpanellid voor Duurzaam 
Gebouwd (zie verder website van 
28-07-2017). 

ellen van Loosbroek 
(57) is per 1 mei 2017 
toegetreden tot Elfi 
Letselschade Advocaat, 
welk kantoor gevestigd 
is in Rotterdam. Het kan-
toor heeft 7 medewerkers, waarvan 
als advocaten naast mr. Van Loos-
broek de eigenaar mr. Onur Emre. 
Mr. Ellen van Loosbroek studeerde 
in 2008 af aan de Open Universiteit 
Nederland met als onderwerp “Arti-
kel 23 lid 4 CMR in rechtsvergelijkend 
perspectief” (zie verder website van 
06-07-2017). 

De Brandpreventie 
Academy heeft Ronald 
Kuijpers aangetrokken 
als docent brandmeld-
installaties. Ronald Kuij-
pers was reeds enige tijd 
op de achtergrond betrokken bij de 
Brandpreventie Academy, belast met 
het vervaardigen en ontwikkelen van 
onder meer lesmateriaal (zie verder 
website van 04-07-2017). 

hans Duijn (1960) is per 1 augustus 
jl. de nieuwe algemeen directeur van 
het Actuarieel Genootschap en het 
Actuarieel Instituut. Hij volgt hier-
mee ir. drs. Jeroen Breen AAG op, die 
sinds juni 2011 leiding heeft gegeven 
aan beide organisaties (zie verder 
website van 02-08-2017).

ter Toezicht eerstverantwoordelijke 
voor het toezichtbeleid van DNB. 
Haar portefeuille zal bestaan uit 
Toezicht Beleid, Toezicht Pensioe-
nen en Toezicht Verzekeringen. De 
benoeming van Else Bos gaat in per 
1 juli 2018 en geldt voor de duur 
van zeven jaar. Zij volgt de huidige 
Voorzitter Toezicht dr. Jan Sijbrand 
op, wiens benoemingsperiode op 1 
juli 2018 afloopt  (zie verder website 
van 12-07-2017).

Pieter Louter vertrekt 
per 1 september 2017 
als divisievoorzitter van 
Centraal Beheer. Hij is 
de beoogd bestuursvoor-
zitter van Achmea Canada. Louter 
was sinds 1 juli 2014 in functie bij 
Centraal Beheer. Daarvoor was hij 
ruim twee jaar financieel directeur 
van de divisie Internationaal van 
Achmea. Achmea heeft de intentie 
om in Canada met een partner een 
online verzekeraar te starten. Pieter 
Louter is de voorgenomen persoon 
om hier leiding aan te geven. Het 
is belangrijk dat hij bij de voorbe-
reidingen betrokken is en daarom 
vertrekt hij op korte termijn naar 
Toronto in Canada.

georgette fijneman is 
per 1 augustus 2017 be-
noemd tot divisievoorzit-
ter van zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis. Zij is de opvolger van 
Norbert Hoogers , die Achmea ver-
laat. Fijneman begon in maart 2016 
bij Achmea als directeur Inkomens-
verzekeringen en lid van de divisiedi-
rectie Schade & Inkomen. In de tien 
jaar vóór Achmea heeft zij diverse 
directiefuncties vervuld bij SNS 
Bank, SNS Reaal en Zwitserleven (zie 
verder website 11-07-2017). 

Koen engels (35) is per 
19 juli in dienst getreden 
bij herverzekeringsma-
kelaar Aon Benfield. In 
de functie van director 
wordt hij verantwoorde-
lijk voor de verkoop en ondersteu-
ning van het platform ‘PathWise’ 
(in de regio EMEA; Europa, Midden-
Oosten en Afrika), dat vanaf dit jaar 
beschikbaar komt voor Europese 
levensverzekeraars. Koen Engels 
gaat werken vanuit het kantoor van 
Aon Benfield in Amsterdam. Eerder 
was hij onder meer werkzaam bij 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Zeker over je tiny house
”Met de OOM combinatiepolis kunnen wij ons tiny 
house verzekeren voor zowel opstal én inboedel tegen 
brand, storm, inbraak, waterschade en vandalisme. 
Zo kunnen wij groots genieten van het klein wonen.“

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

tiny houses | strandhuisjes | horecabedrijven | 
foodtrucks | strandpaviljoens | etc.       

 dat je zonder 
zorgen jouw 
tiny house wilt 
achterlaten.
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Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
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