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INHOUD

Hoofd boven water
De Club van Rome, een groep van wetenschappers, kreeg in 1972 in 
één klap wereldbekendheid met de publicatie van het rapport ‘De 
grenzen aan de groei’. Als ‘big data’ voorlopers gebruikten zij compu-
termodellen om de wereld te wijzen op de effecten van ongebreidelde 
economische groei op het milieu. Voorspellingen komen nooit hele-
maal uit, daar zijn het voorspellingen voor, maar criticasters grepen 
dit aan. Het zou allemaal gaan meevallen en de technologie zou on-
getwijfeld met oplossingen komen. Hoe dan ook, de Club van Rome 
kreeg het voor elkaar dat ‘milieu’ op de politieke agenda kwam. 

Het klimaatsysteem is heel complex en zal nooit helemaal begrepen 
worden, zegt Helga van Leur in dit nummer van Schade Magazine. Wat 
bijna een halve eeuw na bovengenoemd rapport in ieder geval als een 
paal boven water staat, is dat het niet meevalt met de klimaateffecten 
van decennialange globale economische expansie. Verontreiniging 
laat zich niet door landsgrenzen afstoppen. Goed dus dat men in 2015 
in VN-verband kwam tot een klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs. 
Het is te betreuren dat de VS zich ervan distantieert.

In ons land staan milieu, klimaat en duurzaamheid op de agenda, dat 
zeker. Denk aan het Deltaprogramma 2018. Denk aan toezichthou-
der DNB die begin deze maand het rapport ‘De Nederlandse financi-
ele sector veilig achter de dijken?’ uitbracht. DNB laat weten dat ook 
verzekeraars er hard mee bezig zijn. Zo publiceerde het Verbond van 
Verzekeraars onlangs het rapport ‘Hoofd boven water - verzekeren 
van schade in een veranderend klimaat’. Daarin staat dat de extreme 
regenval en (mega)hagel in de komende decennia voor een nog for-
sere stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s zal 
zorgen dan eerder gedacht. Door het Centrum voor Verzekeringssta-
tistiek werden KNMI-klimaatscenario’s met nieuwe schadedata door-
gerekend op toekomstige schadelast. 

Door instanties worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de 
bewustwording bij het grote publiek te bevorderen. Deze maand was 
er de landelijke dag van de duurzaamheid. De ‘Week van het Water’  
is, als u dit Schade Magazine ontvangt, net voorbij. Op bijeenkomsten 
in de schadebranche staat het klimaat - naast hot topics als cybervei-
ligheid, robotisering, insurtech, blockchain, big data, fraude en AVG 
- steevast op het programma. Het is goed dat we er zo bewust mee 
bezig zijn en dat het ‘top of mind’ komt, want we moeten er natuurlijk 
binnen onze menselijke vermogens alles aan doen om de klimaat-
verandering tegen te gaan, met name door het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd moeten we er van de weer-
omstuit hard aan werken om minder kwetsbaar te worden voor de 
gevolgen van de klimaatverstoring. 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Doorbraak in de diagnose 
van licht traumatisch 

hersenletsel

Op vrijdag 22 september 2017 werd in het Provinciehuis Fryslân in Leeuwar-
den een doortastend actieplan gepresenteerd voor de rehabilitatie van ver-
keersslachtoffers. Dit actieplan, Victim Package 2.0 genoemd, bestaat uit vijf 
punten: 1) adequaat ongevalsonderzoek en een betere registratie door de 
politie, 2) een verbetering van schadeafhandelingsprotocollen, 3) nucleaire 
beeldvormende diagnostiek bij een ernstig vermoeden van licht traumatisch 
hersenletsel, 4) onderzoek naar neurodegeneratie en herstelmogelijkheden 
van verkeersslachtoffers en 5) specifieke, trialooggestuurde begeleiding van 
slachtoffers, gericht op rehabilitatie. Het actieplan werd door Wiebe de Boer, 
voorzitter van Stichting NAH Zorg, aangeboden aan Jeannot Mersch, presi-
dent van Fédération Européenne des Victimes de la Route (FEVR), de Euro-
pese federatie van organisaties die zich voor verkeersslachtoffers inzetten.

De presentatie van het actieplan vormde de afsluiting 
van een leerzame en gevarieerde conferentie over de 
rehabilitatie van verkeersslachtoffers. De conferentie 
was georganiseerd door NAH Zorg (NAH staat voor niet-
aangeboren hersenletsel) en werd mogelijk gemaakt 
door de provincie Fryslân en het Regionaal Orgaan Ver-
keersveiligheid Fryslân (ROF). Dagvoorzitter was dr. Kitty 
Jurrius, associate lector Niet-aangeboren hersenletsel 
NA(H)-zorg op maat aan Hogeschool Windesheim. In 

haar welkomstwoord benadrukte zij dat het de opzet van 
de conferentie was om mensen wakker te schudden en 
ook wel te verbazen over zaken die al sinds jaar en dag 
ongewijzigd zijn, met het idee dat er veranderingen moe-
ten plaatsvinden en dat er oplossingen voor hardnekkige 
problemen moeten worden gevonden. Na Kitty Jurrius 
heette ook ROF-secretaris Sipke van der Meulen de meer 
dan honderd aanwezigen welkom. Hij stelde vast dat de 
verkeersveiligheid in Friesland veel aandacht krijgt, even-
als de positie van verkeersslachtoffers en hun naasten of 
nabestaanden.

Herstel van hun waardigheid
De eerste inhoudelijke spreker op de conferentie was 
Jeannot Mersch, voorzitter van de FEVR. Deze federatie 
werd in 1991 opgericht en overkoepelt vijfentwintig or-
ganisaties, in zeventien Europese landen, die de belan-
gen van verkeersslachtoffers behartigen en zich voor 
verkeersveiligheid inzetten. Mersch constateerde dat 
verkeersslachtoffers nog altijd onvoldoende worden 
geïnformeerd over de medische, psychologische, eco-
nomische en sociale impact van het ongeval dat hun 
is overkomen. Op het gebied van juridische aspecten, 
schadevergoeding en medische mogelijkheden bestaat 
een grote behoefte aan praktische en psychologische 
hulp. Hij hield een pleidooi voor gratis ondersteuning van 
slachtoffers en financiële ondersteuning van slachtof-
fersverenigingen. Volgens Mersch moeten verzekerings-
maatschappijen eerder met voorschotten over de brug 
komen en moeten bepaalde verkeersovertredingen wor-
den behandeld als met voorbedachten rade gepleegde 
strafbare feiten. Hij betoogde vanuit zijn persoonlijke 
ervaringen dat de effecten van een verkeersongeluk niet 
tot materiële en fysieke schade alleen worden beperkt. 
Verkeersslachtoffers en hun naasten blijven veelal de rest 
van hun leven de medische, psychologische en financiële 
gevolgen van het ongeluk ondervinden. In het bijzonder 
verkeersslachtoffers met een traumatisch hersenletsel 
hebben recht op een snelle en eerlijke schaderegeling en 
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een correcte medische diagnose en behandeling. “Voor-
op staat het herstel van hun menselijke waardigheid!”, 
aldus Jeannot Mersch.

Nieuw perspectief 
Wiebe de Boer, voorzitter van Stichting NAH Zorg, zei in 
zijn inleiding dat het een belangrijke dag zou worden, 
omdat men vanuit verschillende invalshoeken een bij-
drage zou gaan leveren aan de rehabilitatie van verkeers-
slachtoffers, met name van mensen met traumatisch 
hersenletsel. Hij zei: “Het grootste leed dat mensen met 
traumatisch hersenletsel overkomt, is nog niet eens het 
ongeval dat ze hebben meegemaakt, maar wel het leed 
dat hun en hun naasten daarna overkomt. Het eindeloze 
wachten op onderzoeken en uitslagen, de onzekerheid 
over herstelmogelijkheden, het schimmige, bittere ge-
vecht met de verzekeraars, het gevoel van uitzichtloos-
heid, dat alles leidt tot het ergste wat een mens kan over-
komen, namelijk een verlies van zijn waardigheid.” De 
Boer refereerde aan de verhalen die in de afgelopen jaren 
zijn verteld tijdens de jaarlijkse herdenking van verkeers-
slachtoffers en bij bijeenkomsten van lotgenoten. “Veelal 
waren het ervaringen van mensen die van het kastje naar 
de muur werden gestuurd en nooit een stap verder kwa-
men. Elk verhaal onderstreepte de wens en de noodzaak 
om het hele traject dat mensen na een ongeval doorlo-
pen, te verbeteren en te versnellen: medisch, juridisch, 
verzekeringstechnisch, administratief en ook qua behan-
deling en begeleiding. De sprekers die we vandaag zullen 
horen, hebben allemaal met een stukje van dat traject te 
maken. Aan het einde van de dag gaan we die verschil-
lende stukjes met elkaar verbinden. Ik hoop dat we dan 
tot een nieuw perspectief komen voor een groep mensen 
voor wie de toekomst vaak uitzichtloos lijkt.”

Kwestie van kiezen
Dr. Peter van der Knaap, directeur van de Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), gaf 
een uiteenzetting over de ontwikkeling van de aantal-
len verkeersdoden en –gewonden in de afgelopen jaren. 
Na een gestage daling tot 570 verkeersdoden in 2013 en 
2014 deed zich een stijging voor tot 621 doden in 2015 
en 629 doden in 2016. Het aantal ernstig verkeersge-
wonden is momenteel hoger dan ooit sinds het begin 
van de registratie (in 1993). Dit aantal steeg van 18.800 
in 2013 naar 20.700 in 2014 en 21.300 ernstig verkeers-
gewonden in 2015. (Een ernstig verkeersgewonde is een 
slachtoffer met ernstig letsel (MAIS2+) dat als gevolg van 
een verkeersongeval in het ziekenhuis is opgenomen en 
niet binnen 30 dagen is overleden.) Van der Knaap ging 
uitvoerig in op een onderverdeling van deze cijfers naar 

vervoerswijze, geslacht, leeftijd en aard van het letsel. 
Belangrijk in zijn presentatie was het programma van 
mogelijke maatregelen om de aantallen verkeersdoden 
en ernstig verkeersgewonden weer terug te dringen. Een 
eerste uitdaging is het blijvend verbeteren van de infra-
structuur. De tweede uitdaging heeft daar direct mee te 
maken, namelijk de ontwikkelingen van decentralisatie 
en bezuinigingen ten goede keren. Vervolgens moeten 
we de problemen van vergrijzing, drukte en hardnekkige 
gedragsproblemen zien te tackelen. “Meer verkeersveilig-
heid en minder letsel is een kwestie van kiezen!”, aldus 
Peter van der Knaap.

Handreiking Traumatisch Hersenletsel
Drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, 
schetste eerst het krachtenveld waarin deze raad zijn 
werk moet doen en vervolgens de missie van de raad. De 
Letselschade Raad wil in het belang van mensen met let-
selschade een platform voor overleg en concrete afspra-
ken met marktpartijen creëren, oplossingen voor knel-
punten in letselschadezaken vinden en de kwaliteit van 
de dienstverlening verhogen. “We hebben al veel bereikt, 
maar ook nog veel te doen”, aldus Lauria. Als een van de 
nieuwe producten van De Letselschade Raad kondigde 
zij de Handreiking Traumatisch Hersenletsel aan. Deze is 
nodig omdat hersenletsel vaak niet wordt herkend. Daar-
door vindt mogelijk een verkeerde interventie en geen 
adequate verwijzing plaats. Ook is er verwarring rond 
mild hersenletsel: de beperkingen daardoor zijn niet per 
definitie gering. Volgens Lauria is er omtrent trauma-
tisch hersenletsel veel gebrek aan kennis in de branche 
en gebrek aan deskundigheid bij gedragsproblemen. De 
Handreiking Traumatisch Hersenletsel is grotendeels ge-
baseerd op de Richtlijn ‘Opvang van patiënten met licht 
traumatisch hoofd/hersenletsel’ van de Nederlandse Ver-
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eniging voor Neurologie. Het bevat een aantal ‘major cri-
teria’, bijvoorbeeld een epileptisch insult na het ongeval, 
een schedelbreuk en braken na het ongeval, en een aan-
tal ‘minor criteria’, bijvoorbeeld aanhoudende hoofdpijn, 
verlies van het bewustzijn na het ongeval en verwondin-
gen aan het hoofd (meer dan schrammen). Het is de ver-
wachting, aldus Deborah Lauria, dat functionarissen als 
schadebehandelaren bij verzekeraars, belangenbeharti-
gers, arbeidsdeskundigen en re-integratiemedewerkers 
met behulp van deze handreiking eerder traumatisch 
hersenletsel zullen herkennen en daar in hun werk beter 
rekening mee zullen houden.

Nazorg op maat
Na een muzikaal intermezzo en een lunchpauze volgde 
eerst een blok van vier sprekers over medische aange-
legenheden. Dr. Kitty Jurrius trad in dit blok niet alleen 
als dagvoorzitter op, maar hield ook zelf een betoog. Zij 
vertelde over haar onderzoek naar na(h)-zorg op maat 
(nazorg op maat voor mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel). De centrale vraagstelling van dit onderzoek 
is op welke wijze vanuit het perspectief van de klant in 
de chronische fase goede zorg kan worden gegeven aan 
mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun 
naasten, rekening houdend met de huidige maatschap-
pelijke context. In het onderzoek zijn vier thema’s van be-
lang: bekendheid en begrip, participatie, deskundigheid 
van professionals en tot slot triage en monitoring. Om be-
kendheid en begrip te bewerkstelligen heeft Hogeschool 
Windesheim in Almere een handleiding over niet-aange-
boren hersenletsel uitgegeven, met het doel hulpverleners 
adequaat te informeren. Om participatie op gang te bren-
gen, is een NAH-Kennisnetwerk ingesteld, waaraan de pa-
tiëntenorganisatie, zorgorganisaties, universiteiten, Hoge-
school Windesheim, kenniscentrum Vilans, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland deelnemen. Om de deskundigheid 
te vergroten is een lesbrief ontwikkeld, evenals scholing 
voor huisartsen en praktijkondersteuners. Voor triage en 
monitoring is tot slot een digitaal instrument ontwikkeld.

Doorbraak in diagnose
Van groot belang voor mensen met traumatisch hersen-
letsel is de ontwikkeling die mede door dr. Klaas Pieter 
Koopmans in gang is gezet. Zijn methode van neuro-ima-
ging kan tot juiste diagnoses leiden voor patiënten die tot 
dan toe vruchteloos op zoek waren naar een verklaring 
van hun blijvende klachten. Daarmee geeft Koopmans, 
die als nucleair geneeskundige aan het Martini Zieken-
huis in Groningen is verbonden, deze patiënten een fun-
dament voor een realistisch toekomstperspectief. Het 
probleem is dat patiënten met een gering traumatisch 
hersenletsel geen duidelijke lichamelijke problemen 
hebben, maar wel fysieke problemen als hoofdpijn, dui-
zeligheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, de-
pressies en angsten, met daarnaast sociale problemen 
en werkgerelateerde problemen. Traditioneel werden 
deze patiënten met behulp van een CT-scan of een MRI-
scan onderzocht, om daarmee eventuele bloedingen, 
schedelbreuken of cerebrale letsels aan te tonen, maar 
meestal konden deze defecten met deze technieken niet 
zichtbaar worden gemaakt. Anders is dat met een PET-
scan. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Met 
deze nucleaire techniek, waarvoor slechts zeer lage do-
ses radioactiviteit nodig zijn, kunnen veranderingen in 
hersenmetabolisme worden aangetoond. In de neurolo-
gie wordt de techniek al langer gebruikt om bijvoorbeeld 
alzheimer, parkinson en hersentumoren te identificeren, 
maar onderzoek heeft uitgewezen dat met deze techniek 
ook geringe traumatische hersenletsels kunnen worden 
aangetoond. Deze ontwikkeling mag als een doorbraak 
worden beschouwd in de diagnose voor mensen met een 
licht traumatisch hersenletsel, die uiteindelijk ook tot be-
tere behandelstrategieën zal kunnen leiden.

S100B
Ook de aanpak van klinisch chemicus dr. Albert Zwart, di-
recteur van U-Diagnostics (het landelijk huisartsenlabo-
ratorium in Utrecht), biedt mensen met een traumatisch 
hersenletsel veel perspectief. Zwart kan de complicaties 
van traumatisch hersenletsel herkennen en door ade-
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quate behandeling verminderen. Daarbij gaat het over 
zogenoemde progressieve neurodegeneratieve ziektes 
als epilepsie, dementie en tumoren. Dit betekent dat er 
voor mensen met traumatisch hersenletsel aan herstel 
en behoud van de kwaliteit van leven kan worden ge-
werkt. In zijn presentatie gaf Zwart aan dat wereldwijd 
jaarlijks meer dan 50 miljoen mensen gewond raken 
door verkeersongevallen. Ongeveer 70 procent van hen 
loopt letsel aan het hoofd op, met name traumatisch her-
senletsel. De behandeling daarvan wordt veelal beperkt 
tot de aanpak van evidente symptomen. Volgens Zwart 
wordt de rol van voedsel in die behandeling ernstig on-
derschat. Met name de stof S100B, een calciumbindend 
eiwit, is in dit verband van belang. Vroeger werd S100B 
vooral als een indicator van hersenschade bestempeld, 
maar meer en meer is duidelijk geworden dat de aanwe-
zigheid van deze stof er een belangrijke oorzaak van is. 
Het reduceren van de hoeveelheid S100B in het lichaam 
is daarom essentieel voor het herstel van hersenschade. 
De keuze van voeding en ook de wijze van bereiden zijn 
daar belangrijk bij, maar een algemeen geldend dieet 
is er niet. Voor wat betreft de aanmaak of reductie van 
S100B reageert elk individu anders op verschillende voe-
dingsstoffen. Per individu moet daarom een heilzaam di-
eet worden vastgesteld.

Acute fase, herstelfase, chronische fase
Drs. Arno Prinsen is GZ-psycholoog, gespecialiseerd in 
de begeleiding van mensen met hersenletsel. In zijn 
presentatie hield hij een pleidooi voor gespecialiseerde 
praktijkbegeleiding, om met alle betrokkenen in een 
open trialoog – met patiënt, naasten en hulpverleners – 
tot maatwerk te komen. Elke mens is immers uniek en 
elk hersenletsel is anders. Het doel van goede zorg bij 
traumatisch hersenletsel is volgens Prinsen dat de pa-
tiënt een betekenisvolle plek in de maatschappij her-
vindt. Kort na het ongeval, in de acute fase, concentreert 
dit doel zich op de vraag: blijf ik in leven? De aanpak is 
dan medisch, met dokters en verpleegkundigen, en de 
focus ligt op fysieke beperkingen: kan ik weer lopen? In 

de fase erna, de herstelfase, gaat het om vragen als: kan 
ik weer werken en hoe word ik verlost van mijn fysieke 
beperkingen? De patiënt krijgt dan te maken met een 
revalidatiearts, psycholoog, ergotherapeut, logopedist 
enzovoort. Pas later doet zich dan de vraag voor: wat 
zijn de cognitieve en emotionele beperkingen? De pati-
ent komt dan in de chronische fase. Hij krijgt te maken 
met een enorm aanbod van hulpverleners en medewer-
kers van allerlei instanties.  Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe 
gaat het verder met mijn relatie en vooral: wie ben ik als 
persoon geworden? Voor een geslaagde terugkeer naar 
de maatschappij moeten de patiënt, de naasten en de 
professionals de gevolgen van het hersenletsel begrijpen 
en moeten de professionals ook de persoon die het letsel 
heeft opgelopen, begrijpen. Gebeurt dit niet, dan kunnen 
een verkeerde indicatiestelling, een verkeerde of slecht 
uitgevoerde behandeling en stress bij de patiënt het ge-
volg zijn. “Om de effecten van hersenletsel te begrijpen”, 
aldus Arno Prinsen, “moeten we het gestel van het indi-
vidu volledig onderzoeken. Met andere woorden, niet 
alleen het soort letsel is belangrijk, maar ook het soort 
hersenen dat beschadigd is.”

Diepgaand onderzoek
Prof. dr. ir. John Stoop, forensisch wetenschapper en ex-
pert op het gebied van verkeersveiligheid en ongevallen, 
hield een pleidooi voor een diepgaand onderzoek van 
verkeersongevallen. Nederland kent een lange historie 
van ongevallenonderzoek in het wegverkeer, door on-
der meer de Raad voor de Verkeersveiligheid van 1977 
tot 1997 en de Kamer Wegverkeer binnen de Raad voor 
de Transportveiligheid sinds 1998. Kenmerken van het 
onderzoek door deze instanties is dat het door multi-
disciplinaire teams wordt uitgevoerd, met onderzoek ter 
plaatse en diepgaande analyses, los van de schuldvraag. 
Toch kan het nog beter, bijvoorbeeld in vergelijking met 
het onderzoek in andere sectoren, zoals de luchtvaart 
(met de Raad voor de Luchtvaart), de scheepvaart (met 
de Raad voor de Scheepvaart) en de spoorwegen (met 
de Spoorwegongevallenraad;  deze raden zijn inmiddels 
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voor wat betreft het onderzoek in de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid opgegaan). De onderzoeken in deze sec-
toren worden door onafhankelijke organisaties uitge-
voerd, door gekwalificeerde onderzoekers, die aanbeve-
lingen ter verbetering doen om herhaling te voorkomen. 
Onderzoek naar verkeersongevallen kan volgens Stoop 
vanuit verschillende perspectieven plaatsvinden. Van 
oudsher zijn dit de technische, medische en gedragswe-
tenschappelijke perspectieven, maar de verwerking van 
psychische trauma’s, de nazorg voor slachtoffers, naas-
ten en nabestaanden en de samenwerking met slachtof-
ferorganisaties zouden nieuwe elementen kunnen zijn. 
Nazorg is van essentieel belang, die les is uit voorgaand 
onderzoek wel geleerd, aldus Stoop. Na het begrijpen en 
verklaren kan immers een begin worden gemaakt met de 
verwerking, lichamelijk en geestelijk herstel en rehabili-
tatie. Het onderzoek kan bovendien tot een bindende di-
agnose leiden over de toedracht, de totstandkoming van 
het letsel en tot de erkenning van een eventueel trauma 
bij onzichtbaar letsel en blijvende schade.

Zien is erkennen
Prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, besprak twee 
gesprekken die hij met de verkeersslachtoffers Menno 
de Kuijer en Tehila Koblenz voerde over hun ervaringen 
met de schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge 
Raad. Menno de Kuijer was piloot in dienst van KLM. Tij-
dens een verblijf in Afrika, tussen twee vluchten in, over-
kwam hem een taxiongeluk. Als gevolg daarvan raakte 
zijn onderlichaam verlamd. Na een langdurige proce-
dure tot bij de Hoge Raad trof KLM een schikking met 
hem voor enkele miljoenen euro’s. VWO-scholier Tehila 
Koblenz werd in Amsterdam door een tram overreden. Zij 
kreeg elf jaar na het ongeval, eveneens na een procedure 
tot bij de Hoge Raad, een voorschot uitgekeerd waarvoor 
ze een computer en een wasdroger kon kopen. Linden-
bergh besprak enkele verschillen tussen de twee zaken. 
Hij zei onder meer: “In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is helemaal 
waar, maar in de letselschaderegeling is dat anders. Als 
we naar de situatie zonder ongeval kijken, dan was die 
voor Menno de Kuijer met een arbeidsverleden als piloot 
heel anders dan de situatie van Tehila Koblenz, die wel 
in hoge mate intelligent was, maar nog geen arbeidsver-
leden had. Voor haar was de schade veel moeilijker te 
berekenen dan voor De Kuijer. In het verleden behaalde 
resultaten hebben dus wel degelijk betekenis in het let-
selschaderecht.” Lindenbergh sloot verder aan bij de 
presentatie van Deborah Lauria, onder de noemer ‘zien 
is (er)kennen’. Beter ‘zien’, in de zin van diagnostiek, tech-

niek en interpersoonlijk contact, leidt tot beter herken-
nen, beter behandelen, beter afwikkelen, beter voorko-
men en dus: beter erkennen.

Hoofdletsel.nl
Het slotwoord tijdens de conferentie was aan de voorzit-
ter van Stichting NAH Zorg Wiebe de Boer. Hij gaf een sa-
menvatting van de diverse bijdragen en zei onder meer: 
“Het is duidelijk gebleken dat iedereen dezelfde kant uit 
wil. Het doel waar het om gaat, is rehabilitatie: herstel 
van de menselijke waardigheid voor mensen met hersen-
letsel. Het is gelukt om naar elkaar te luisteren en om ver-
bindingen te leggen tussen verschillende werelden: die 
van juristen, artsen, wetenschappers en hulpverleners. 
Daardoor hebben we vandaag een reusachtige sprong 
gemaakt, die voor mensen met traumatisch hersenlet-
sel een enorm verschil kan maken. Maar we zijn er nog 
niet. We blijven ons inzetten voor een samenhangende, 
adequate aanpak voor mensen die traumatisch hersen-
letsel hebben opgelopen. Daarom zullen we dit verhaal 
met klem onder de aandacht brengen van beleidmakers 
en politici op nationaal en Europees niveau.” Aansluitend 
overhandigde De Boer het zogenoemde Victim Package 
2.0 aan FEVR-voorzitter Jeannot Mersch, met het verzoek 
deze aanpak in de Europese Unie uit te dragen. Tot slot 
kondigde Wiebe de Boer de digitale helpdesk Hoofdlet-
sel.nl aan, een website met doorverwijzingen naar me-
disch specialisten, letselschadespecialisten, gespecia-
liseerde begeleiders enzovoort. De kick-off hiervan zal 
in januari 2018 in het Martini Ziekenhuis in Groningen 
plaatsvinden. De Boer: “Met Hoofdletsel.nl kunnen men-
sen met traumatisch hersenletsel duidelijkheid krijgen 
over de diagnose en over hun uitzicht op herstel. En 
daarmee kan hun rehabilitatie beginnen!” <
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OSB Platform Reconditionering meldt 
vorderingen ‘facturatieproces’, 

‘calamiteitenplan’ en ‘standaardbestek’
OSB is de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbranche. 
Reconditionering is een specialisme binnen de OSB. Voor reconditionerings-
specialisten wordt jaarlijks de Brede bijeenkomst van het Platform Recon-
ditionering gehouden. Hierbij zijn ook reconditioneringsbedrijven aanwezig 
die geen OSB-lid zijn.

Hans de Jong (SGS Search) en Onno Sleurink (Duurzaam 
Herstel) waren uitgenodigd om op 10 oktober jl. in De 
Leilinden in Soest een inleiding te verzorgen. Hans de 
Jong van SGS Search zette met betrekking tot asbest de 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving op een rij. De ver-
anderingen in 2017 komen kortgezegd neer op verlaging 
van de grenswaarden en aanpassing van de risicoklasse-
indeling, vernieuwing van het processchema (SC 530 / SC 
540). Sinds 1 maart jl. is er voor inventarisatiebureaus en 
saneerders de verplichte invoering ten aanzien van het 
Landelijk Asbestvolgsysteen (LAVS 4.0). 

Asbest-calamiteit
Als zich een calamiteit voordoet, zo gaf De Jong aan, be-
staat voor wat betreft asbest het proces uit de volgende 
punten: 
n  Is het een ‘asbest brand?  (kun je dat zelf herkennen?)
n  Asbestanalyse (laboratorium)
n  Verontreinigd gebied in kaart brengen (inventarisatie)
n  Asbestinventarisatie
n  Asbestsaneerder
n  Eindcontrole (laboratorium)
Daarnaast speelt mee:
n  Afzetten van wegen
n  Uithuizen bewoners
n  Niet betreedbare gebieden (derving van inkomsten)

Met name het eerste punt riep discussie op uit de zaal, 
omdat het voor de naar de plek van een calamiteit gaan-
de medewerkers moeilijk is om asbest in al zijn verschil-
lende verschijnings- en toepassingsvormen te kunnen 
herkennen. Kennisdeling tussen de verschillende recon-
ditioneringsbedrijven over het herkennen van asbest zou 
wellicht kunnen helpen, was een suggestie. Ilse Mariën 
van OSB zegde toe de mogelijkheden hiertoe te zullen 
onderzoeken.

Duurzaamheid
Onno Sleurink (a.s.r.) is voorzitter van het College van 
Deskundigen van Duurzaam Herstel. De dag van deze 

Platformbijeenkomst had niet beter gekozen kunnen 
worden, zei hij, 10 oktober was het namelijk de nationale 
‘Dag van de Duurzaamheid’. Het keurmerk Duurzaam 
Herstel bestaat nu bijna drie jaar. Naast a.s.r. hebben Ae-
gon en Unigarant dit keurmerk omarmd. De drie verze-
keraars eisen van door hen ingeschakelde herstellers en 
reconditioneerders dat deze het Duurzaam Herstel keur-
merk hebben. Uit de zaal kwamen enkele reacties dat 
het jammer is dat inmiddels niet meer verzekeraars mee-
doen. Als een groter deel van de markt het keurmerk zou 
eisen, zou het bedrijfseconomisch gezien ‘beter uit kun-
nen’ om tijd en geld te investeren in dit keurmerk. Sleu-
rink toonde hier alle begrip voor en gaf ook aan dat er 
veel effort wordt gestoken in het binnenhalen van meer 
maatschappijen, maar dat ook woningbouwcoöperaties 
en gemeenten kunnen aansluiten. Bovendien dient het 
keurmerk niet alleen om zaken te kunnen doen met par-
tijen die het als een eis stellen, maar kan het door een 
keurmerkhouder ook naar andere (potentiële) opdracht-
gevers worden uitgedragen. Sleurink benadrukte boven-
dien dat  ‘duurzaamheid’ voor bedrijven steeds minder 
een vrijblijvende keus is. Voor grotere bedrijven wordt 
duurzaamheid opgelegd vanuit EU-richtlijnen. Uit de zaal 
kwam ook de aanbeveling dat het keurmerk toeleveran-
ciers van reconditioneringsbedrijven erop aan kan spre-
ken bijvoorbeeld gezonde schoonmaakmiddelen te ont-
wikkelen. “Mee eens, dat zullen we ook zeker gaan doen. 
Zusterlabel ‘Duurzaam Repareren’, dat enkele jaren lan-
ger bestaat inmiddels, heeft op dat vlak al verschillende 
successen behaald”, aldus Sleurink, die afsloot met de 
stelling dat “Duurzaamheid niets meer of minder is dan 
je bedrijf toekomstbestendig maken”. 

door Jan Schrijver
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AVG, DBA en CAo
Alie Dijkstra (beleidsmedewerkster OSB) belichtte voor 
de aanwezigen de relevante wijzigingen in wet- en re-
gelgeving in 2018. Zij ging in op de mei volgend jaar van 
kracht wordende Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming en op de ontwikkelingen te aanzien van de 
wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met 
betrekking tot laatstgenoemde wet legde zij de koppe-
ling met het laatste nieuws: het regeerakkoord waarmee 
Rutte III die dag naar buiten was gekomen. Er gaat reke-
ning worden gehouden met een minimaal tarief (15 à 18 
euro) dat iemand in rekening zal moeten brengen om als 
zzp’er aangemerkt te worden. Een ander attentiepunt 
is dat iemand die werkzaamheden verricht, die afwij-
ken van de werkzaamheden die de eigen werknemers 
verrichten, eerder aangemerkt zal worden als zzp’er. Bij 
gebruik van de modelovereenkomst van de Belasting-
dienst bij het inzetten van een zzp’er is het raadzaam er-
aan toe te voegen hetgeen expliciet NIET geldt voor de 
zzp’er, bijvoorbeeld een personeelsreglement.  Ook ging 
Alie Dijkstra  in op de CAO in het schoonmaak- en gla-
zenwassersbedrijf. Voor het nieuwe ‘loongebouw’ heeft 
de OSB een Excel-bestand ontwikkeld. Met deze tool kan 
per medewerker worden berekend wat het nieuwe loon-
gebouw voor hem of haar financieel betekent. Vanuit Ex-
cel kan een voor de medewerker toegankelijk document 
worden vervaardigd (in Pdf). 

Stichting Salvage
Na deze presentatie stelden de Platformbestuursleden 
de aanwezigen op de hoogte van nieuws en van voort-
gang in lopende dossiers. “Wat gaat er goed en wat kan 
er beter”, zo vroeg Marlies van der Meulen input van de 
aanwezigen met betrekking tot het overleg dat het Plat-
form met de Stichting Salvage onderhoudt. “Nog meer 
transparantie over de toewijzingen” en “inzicht over hoe 
men het ‘binnen één uur ter plekke zijn’ gaat meten” zijn 
aandachtspunten die blijken te leven. 

Nationaal Calamiteiten Plan
Platform-bestuurslid Willem Brouwer koppelde terug 
dat in februari van dit jaar een eerste gesprek gevoerd 
is over de plannen ten aanzien van het opzetten van een 
Nationaal Calamiteiten Plan. Gedacht kan worden aan 
het ‘breder trekken’ van een ‘draaiboek brand’, zodat zo’n 
draaiboek ook bruikbaar kan zijn bij grote rampen c.q. ex-
treme situaties die niet goed te overzien zijn. Een vervolg-
gesprek staat gepland in november 2017. Experts en (via 
Stichting Salvage) verzekeraars hebben het goed op orde 
om de krachten te bundelen bij een calamiteit, dat moet 
ook voor reconditioneerders gaan gelden. 

opleidingen
Ten aanzien van opleidingen merkte Ilse Mariën op dat 
een werkgroep binnen OSB aan de slag is om na 2018 
over een alternatief te kunnen beschikken voor de SVS-
locatie Arnhem die zal gaan sluiten. Zij belichtte boven-
dien verschillende opleidingsmodules en de subsidiemo-
gelijkheden. Aandachtspunt is de ‘Basisopleiding direct 
leidinggevenden’ (niveau 1 of 2). De subsidie hierop van 
1.400 euro geldt vanaf 1 januari 2018 niet meer.  

Facturatieproces
Platform-bestuurslid Rob Meershoek ging in op de ont-
wikkeling van spelregels met verzekeraars inzake het 
facturatieproces. Met verschillende verzekeraars zijn in-
middels gesprekken gevoerd en er blijkt bereidwilligheid 
te bestaan om tot een generieke afspraak te komen over 
het punt ‘zekerheid rondom betaling’. De afspraak kan 
als volgt zijn: in opdracht werken van expert namens ver-
zekeraar is altijd gedekt, totdat verzekeraar aangeeft dat 
dekking niet (meer) is gegarandeerd. Met betrekking tot 
de doorlooptijd van een factuur via expert naar verzeke-
raar is in samenspraak met verzekeraars nog geen directe 
oplossing gevonden. Per geval zal goede communicatie 
over de doorloop c.q. bespreken in ‘driehoek’ tussen 
reconditioneerder-expert-verzekeraar de doorlooptijd 
ten gunste kunnen komen. Rob Meershoek gaf voorts 
aan dat het raadzaam is een akte van cessie, zodra deze 
beschikbaar is, door te sturen aan de verzekeraar. Op die 
wijze is bij verzekeraar in het dossier vastgelegd dat akte 
van cessie wordt toegepast. Voorstel is dat de afspraak 
dan wordt, dat verzekeraar die desondanks toch aan een 
verzekerde betaalt, alsnog zorgdraagt voor betaling aan 
reconditioneerder en zelf verhaalt op de verzekerde.  

Standaardbestek
Meershoek deelde ook mee dat er deze zomer een ge-
sprek is geweest tussen het Platform en het NIVRE, waar-
uit onder meer bleek dat het NIVRE openstaat voor het 
gezamenlijk uitwerken van een ‘standaardbestek’. <
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Bij het taxeren van 
woonboten heb je te 

maken met extremen
“Boeiend en spannend. Zo kan ik het taxeren van woonschepen en -arken 
het best omschrijven. Soms kan het lastig zijn om er een waarde aan te han-
gen. Die waarde wordt namelijk niet alleen bepaald door het schip en de 
uitrusting, maar ook door de inboedel en de locatie.”

Voor Guido Beekmann VRT is het taxeren van woonboten dagelijkse kost; hij vindt het boeiend en spannend.
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Guido Beekmann van het gelijknamige bureau is een 
van de weinige taxateurs binnen het VRT met als speci-
alisatie het taxeren van pleziervaartuigen, woonschepen 
en -arken. Dit doet hij voor zowel verzekeringen als voor 
commerciële doeleinden, zoals een financiering of een 
boedelscheiding. Een doorgewinterde taxateur die be-
kend staat om zijn strikte houding, die duidelijk is en niet 
van fratsen houdt. Het is zoals het is en hij heeft er geen 
enkele moeite mee om ook zijn licht op te steken bij een 
ander als hij twijfelt. Beter met andere deskundigen in 
overleg treden dan eigenwijs zijn en de plank misslaan, 
zo is zijn devies. 

“De waarde van een gewoon pleziervaartuig zonder frat-
sen valt nog wel op te zoeken. Maar zodra je te maken 
hebt met varende woonboten of drijvende woonarken, 
dan wordt het een heel ander verhaal. Sommige schepen 
zijn zo uniek. Ik ontdek overigens een nieuwe trend on-
der verzekeraars, namelijk dat zij een vaste taxatie eisen 
voordat ze een woonboot accepteren.” 

Geen gesteggel over de uitkering
Een vaste taxatie is een taxatie conform artikel 7:960 BW. 
Met zo’n vaste taxatie leg je de verzekerde waarde vast, 
zodat er na een schade geen gesteggel is over de hoogte 
van de uitkering. Dat betekent niet alleen dat je gegaran-
deerd de juiste waarde uitgekeerd krijgt na een totaalver-
lies maar óók dat je als verzekerde snel over je geld kan 
beschikken. 

Is je taxatierapport echter verlopen, dan krijg je meestal 
niet de verzekerde waarde, maar veelal de dagwaarde 
uitgekeerd. Iedere verzekeraar heeft andere polisvoor-
waarden. Bij de ene verzekeraar krijg je bij een totaal-
verlies de verzekerde waarde uitgekeerd, tenzij het schip 
minder dan 75% van de verzekerde waarde waard is. De 
andere verzekeraar hanteert weer andere regels. Daar-
om is het heel belangrijk dat een verzekerde goed naar 
de polisvoorwaarden kijkt en eens in de zoveel tijd laat 
hertaxeren zodat er geen discussie kan ontstaan over de 
hoogte van de uitkering.

“Zo werd ik laatst benaderd door een verzekeraar die een 
vraag had over een bijzondere woonboot die afgebrand 
was,” vervolgt Guido. “Wat bleek? Ik had die woonboot 
weliswaar zeven jaar eerder volgens een vaste taxatie ge-
taxeerd, maar de geldigheidstermijn was inmiddels ver-
streken. Als het taxatierapport nog geldig was geweest, 
dan zou er geen discussie geweest zijn over de hoogte 
van de uitkering. Het sneue is dat het een bijzonder 
woonschip betrof, waarvan de herbouwkosten hoog wa-

ren. Eigenaren kregen niet de vervangingswaarde, maar 
de dagwaarde uitgekeerd die nu eenmaal vele malen 
lager ligt. Hadden ze nu maar op tijd een hertaxatie aan-
gevraagd.”

Regelmatig laten hertaxeren
Een beetje oplettende booteigenaar vraagt regelmatig 
een hertaxatie aan. Dat is iets wat natuurlijk eigenlijk 
door de tussenpersoon geadviseerd zou moeten worden, 
maar het is goed dat eigenaren het ook zelf in de gaten 
houden wanneer hun bezit opnieuw getaxeerd moet 
worden. Met een deskundigentaxatie kan je overigens 
ook vaststellen of je wel goed verzekerd bent. Want let 
op, ook als je onderverzekerd bent, krijg je niet de vol-
ledige verzekerde waarde, maar pro rata uitgekeerd. Stel, 
een boot is acht ton waard, maar je hebt lekker bezui-
nigd op de premiekosten door ‘m voor de helft, namelijk 
vier ton, te verzekeren. Dan krijg je bij een schade van € 
600.000 geen € 600.000 uitgekeerd, maar slechts de helft 
€ 300.000 dus. 

Voor Guido is het taxeren van woonboten dagelijks werk. 
Toch zijn er tal van verzekeraars en financiers die vragen 
stellen over het taxatierapport als een ogenschijnlijk 
goedkope boot op een geliefde locatie ligt. Geliefd en 

Een vaste taxatie 

voor acceptatie 

van een woonboot 

lijkt de nieuwste 

trend

door Cindy van der Helm



Juridisch Post Academisch Onderwijs
Verdiepingscursus: De praktijk van 
schadefondsen

Donderdag 30 november 2017 van 14.00 tot 17.15 uur, te Leiden
3 PO NOvA

Docent
Mr.dr. J.(Janet) van de Bunt, zelfstandig juridisch adviseur 

en onderzoeker
Prijs

€ 295,= (vrij van btw) inclusief consumpties en digitaal 
cursusmateriaal (pdf)

 
  

Verdiepingscursus Oorzaken-onderzoek bij 
faillissement

Donderdag 30 november 2017 van 16.00 tot 21.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4 PE HQ

Docenten
Prof. dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, hoogleraar turnaround 

management aan de Leiden Law School, tevens 
directeur van onderzoeksbureau Business Failure 
Intelligence (BFI) in Amsterdam

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar 
insolventierecht Leiden Law School, tevens advocaat/
partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in 
Amsterdam

Prijs
€ 295,= (vrijgesteld van btw), inclusief consumpties, lunch 
en digitaal cursusmateriaal (pdf) 

Verdieping Strafrecht: Interpretatie van Bewijs
 
Maandag 11 december 2017, van 16.00 tot 21.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Sprekers
Prof.dr.ir. C.E.H. Berger, hoogleraar criminalistiek aan 

de Universiteit Leiden en principal scientist bij het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Mr. D.J.C. Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Prijs

€275,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal 
(pdf) en het boek “Interpreting Evidence” (2016) 

Causaliteit en schade: een leerstuk voor iedere 
jurist
 
Woensdag 13 december 2017 van 15.00 tot 20.15 uur te Leiden
4 PO NOvA

Docenten
Mr. L. Reurich, raadsheer plaatsvervanger Hof Den Haag en 

adviseur bij C-Legal 
Mr. E.P.W. Korevaar, advocaat te Weert en docent aan de 

Universiteit Leiden 
Prijs  

€ 395,= (vrij van btw) inclusief digitaal cursusmateriaal 
(pdf)/diner en consumpties

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Vrijdag 15 december 2017 12.30 tot 16.45 uur te Leiden
4 PO NOvA, 4 PE Cassatie

Docenten
Mr.drs. M.T. Beumers, docent burgerlijk recht aan de 

Universiteit Leiden
Prof.mr. W. van Boom, hoogleraar burgerlijk recht aan de 

Universiteit Leiden
Prijs:

€ 325,= (vrijgesteld van btw), inclusief consumpties, lunch 
en digitaal cursusmateriaal (pdf)

Specialisatieopleiding Contracteren (Leerlijn 3)

Start donderdag 29 maart 2018 van 14:00 tot 21:45 uur, te Leiden
42 PO NOvA, 42 PE HQ

Docenten
Prof. mr. dr. W.H. (Willem) van Boom, hoogleraar burgerlijk 

recht aan de Universiteit Leiden
Prijs:

€ 4250,=, (vrij van btw) inclusief diners en digitaal 
cursusmateriaal (pdf).

Voor meer informatie: www.paoleiden.nl
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dus duur waardoor de waarde in zo’n geval voornamelijk 
wordt bepaald door de ligplaats. Die is zo uniek. “Onlangs 
mocht ik een taxatie uitvoeren van een schip dat vlakbij 
de Amsterdamse Maagdenbrug ligt met uitzicht op het 
theater. Een merkwaardige taxatie. Het schip was een oud 
ding en slechts €  70.000 waard. De ligplaats daarentegen 
- twee bolders en een stuk kade die niet eens eigendom 
zijn van de booteigenaar - was vele malen meer waard 
dan de woonboot, namelijk drie ton. Die mensen hadden 
al eens een taxatierapport voor de verzekering laten op-
stellen, hadden nu een financiering van de bank nodig en 
snapten niet hoe het kon dat het ene taxatierapport een 
veel hogere waarde vermeldde dan het andere rapport. 
Kijk, een boot blijft een boot. Die is los van de ligplaats 
verzekerd. Die ligplaats kan je niet verdisconteren in de 
verzekerde waarde. De verzekerde waarde was maar € 
70.000 en nu kwam de totale waarde ineens op € 350.000. 
Door in een rapport altijd de waarde van het schip en de 
waarde van de ligplaats los van elkaar te vermelden kan 
je het gemakkelijk uitleggen. Wel zo duidelijk.” 

Locatie en inboedel bepalen mede de prijs
“Bij het taxeren van woonboten heb je naast locatie ook 
te maken met de inboedel. Daar heb ik me als scheeps-
werktuigkundige wel in moeten verdiepen. De inboe-
del bestaat uit de persoonlijke dingen die je aan boord 
sleept, zoals je potten en pannen, meubels en kleding. 
Bij een pleziervaartuigenpolis is een bepaald percentage 
van de verzekerde som gereserveerd voor de waarde van 

de inboedel. Maar bij een pleziervaartuig neem je niet je 
hele hebben en houwen mee. Een woonschip daarente-
gen is een compleet huis met een complete inboedel die 
ook getaxeerd moet worden. Dat kan wel eens lastig zijn, 
vooral als er kunst of extreem dure meubels aanwezig 
zijn. Dit soort objecten laat ik altijd door een specialist 
taxeren, zeker als er geen aankoopfacturen aanwezig zijn 
waarmee je de waarde kan onderbouwen.”
 
“Bij het taxeren van woonboten heb je, veel meer dan 
bij ‘gewone’ pleziervaartuigen, te maken met extremen,” 
besluit Guido. “Er zijn woonboten die maar 40.000 euro 
waard zijn, terwijl de plek vier ton waard is. En soms heb 
je te maken met een nieuw gebouwde super-de-luxe 
woonboot die ook nog eens op een extreem dure plek 
ligt. Dan praat je over een ‘woning’ van bijvoorbeeld 1,5 
miljoen. Kijk, dat soort extremen maakt het taxeren van 
woonboten zo spannend en boeiend.” <
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Helga van Leur: 
“De klimaatverstoring gaat echt niet 

meevallen; we moeten onze kwetsbaarheid 
verminderen”

Meer regenval per jaar en de extreme hoosbuien waarin die regen op ons 
neer stort, zullen tot meer waterschades leiden. Klimaatverandering zal 
ook anderszins tot meer schade leiden. Zware onweerscomplexen zullen 
ons vaker treffen met verwoestend harde wind en dito hagelstenen. Blik-
sem zorgt voor brandschade. Per graad temperatuurstijging krijgen we 10 
tot 15% meer blikseminslagen. Maar ook is er een stille vijand: schimmel. 
Meer vocht én hogere temperaturen zijn omstandigheden waarin schim-
mels goed gedijen. Zal het allemaal wel meevallen met die klimaatverande-
ring? De nog niet zo lang geleden als populairste weervrouw afgezwaaide 
Helga van Leur denkt niet dat het meevalt. Dat zei ze tijdens de klantendag 
van Polygon Nederland. Zij lichtte dit ruimschoots toe.

Helga van Leur gaf allereerst aan het toepasselijker te vin-
den om van ‘klimaatverstoring’ te spreken. Het is tussen 
de afgelopen twee ijstijden ook voorgekomen dat de tem-
peratuur op aarde omhoog ging en de zeespiegel steeg. 
Wij zijn daar in de huidige tijd als mensen echter mede 
zelf verantwoordelijk voor. CO2, methaan, lachgas, fluor-
gassen, ozon zijn broeikasgassen in de atmosfeer. “En die 
houden zich niet aan landsgrenzen, alhoewel sommige 
wereldleiders ons dat willen doen geloven”, gaf de weer-
vrouw een door de zaal met instemming begroete steek 
onder water. Je kunt vaststellen dat het evenwicht in het 
klimaat verstoord wordt. 

Broeikasgassen
“Wat denkt u trouwens dat het belangrijkste broeikasgas 
is? Die zit niet in genoemd rijtje. Het is namelijk water-
damp.” Waterdamp neemt twee derde van het broeikas-
effect voor zijn rekening. Het vervelende is dat door de 
temperatuurstijging meer waterdamp in de lucht komt. 
Verstorend zijn ook de roetdeeltjes op de Noordpool, 
waar zij dat ook zelf concludeerde tijdens een expeditie. 
Tijdens een andere expeditie van haar - op Spitsbergen 
-  ervoer zij dat het er nu lijkt of je niet op een hard be-
vroren bodem loopt maar op spons, waarin je duidelijke 
voetsporen achterlaat. 

onze kwetsbaarheid
Het gaat er niet alleen om dat het warmer, natter en ex-
tremer wordt, zei de meteoroloog, maar de effecten die 
de klimaatverstoring zal hebben, zijn afhankelijk van 
onze kwetsbaarheid. We leggen hele steden vol met te-
gels en beton, waardoor het water niet goed weg kan en 
waardoor warmte vastgehouden wordt hetgeen tot meer 
neerslag leidt. Zet als bedrijf geen servers en andere be-
drijfskritieke apparatuur in de kelder van het gebouw; 
dan maak je je onnodig kwetsbaar.
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Een rij orkanen
De orkanen van de afgelopen maanden Harvey, Irma, 
José en Katia liggen nog vers in het geheugen. Is zo’n 
aantal orkanen abnormaal en het ontegenzeggelijke ge-
volg van klimaatverandering? Helga van Leur vindt dat 
je die conclusie nog niet kunt trekken. Maar wat er zich 
allemaal in het klimaat en de oceanen afspeelt, zal er in 
de toekomst toe kunnen leiden dat het langjarig gemid-
delde van het aantal orkanen omhoog zal gaan. Maar het 
klimaatsysteem is heel complex en zal nooit helemaal 
begrepen worden.

Weer-quiz
Helga van Leur hield vervolgens een ‘weer-quiz’, die de 
aanwezigen met de neus op de feiten drukte. We noemen 
enkele van de vragen (de antwoorden leest u op pagina 
45).
• Hoeveel is de gemiddelde jaartemperatuuur in 
 Nederland sinds 1900 gestegen, met 0,9 of met 1,7 
 graden Celsius?
• Hoeveel mm regen valt er per jaar in De Bilt? 
 Meer of minder dan 850 mm?
• Met hoeveel procent is de jaarlijkse neerslag gestegen 
 sinds 1900? 9% of 18%?
• Wat is het record aan maximaal gevallen neerslag 
 binnen 24 uur? Tussen 150 en 200 mm, of meer 
 dan 200 mm? 
• Met hoeveel procent neemt de intensiteit van zware 
 zomerse regenbuien toe bij 1% temperatuurstijging? 
 Is dat 7% of 14%?
• Hoeveel dagen bliksemt het gemiddeld per jaar? 
 25 of 35?

Mitigatie en adoptie

De meteoroloog sloot af door te wijzen op het belang van 
‘mitigatie’ van de klimaatverandering (met name door 
maatregelen om de emissie van broeikasgassen te ver-
minderen) en ‘adoptie’ (we moeten ons aanpassen, we 
moeten minder kwetsbaar worden). Zowel voor de bur-
gers als de bedrijven is een rol weggelegd om de kwets-
baarheid te verminderen. Uiteraard is ook de overheid 
hier een belangrijke speler in; denk aan het Deltapro-
gramma 2018. Om ons inzicht te geven, worden er online 
te raadplegen klimaatatlassen voor verschillende regio’s 
ontwikkeld. Helga van Leur tot slot: “Kennis is…ja macht, 
zegt men altijd. Ik vind dat echter zo’n ‘bobo-term’. Daar-
om zeg ik liever, kennis is kracht. En over het vermogen 
om ons aan te passen: realiseer dat we in de kern nog 
altijd ‘oermens’ zijn, met heel veel creatieve kracht.” <

Eddy van Oers (staand links) had de meeste vragen goed en kreeg daarvoor een leuke gadget van Helga van Leur

Langdurige emissie formaldehyde1

In augustus 2016 vond gedurende drie dagen een emissie van circa 2730 kg van 
de giftige en carcinogene stof formaldehyde1 plaats via een schoorsteen van de 
Delrin-fabriek van DuPont in Dordrecht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 
een onderzoek uitgevoerd en een rapport uitgebracht.

Een achterliggende oorzaak van de langdurige emissie is dat DuPont niet bedacht 
en voorbereid was op het specifieke ongevalsscenario dat hier heeft plaatsgevon-
den: de breekplaat faalt beneden de barstdruk waardoor formaldehyde via een 
omloopleiding om een drukventiel onopgemerkt kon wegstromen naar de schoor-
steen. Ook het scenario dat vervolgens de formaldehyde terug de fabriek in kon 
stromen door openstaande aftappunten in de aanwezige ventleidingen was niet 
voorzien (zie verder onze website 04-10-2017).

S C H A D E b e r i c H t e n
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DNB haalt streep 
door Bovag-Garantie

Dit was de kop boven een artikel in het FD van 27 september 2017, dat uiter-
aard de nodige reacties uitlokte. Immers wederom gaf DNB blijk van een 
hardnekkig willen volhouden aan haar opvatting dat art. 7:925 BW een slui-
tende definitie van het begrip “Verzekering“ inhoudt. 

Dat artikel luidt:
1. Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene par-
tij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie je-
gens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt 
tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het slui-
ten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid be-
staat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering 
moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengeko-
men premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverze-
kering, hetzij sommenverzekering.
2. Persoonsverzekering is de verzekering welke het leven 
of de gezondheid van een mens betreft.

 
Daarmede wil DNB aangeven dat alle overeenkomsten 
die tegen betaling van een geldsom tot enige uitkering of 
een andersoortige prestatie leiden verzekeringsovereen-
komsten zijn en dat er derhalve de noodzaak ontstaat 
voor de partij die zich committeert tot het doen van een 
dergelijke uitkering of andersoortige prestatie om een 
vergunning te hebben om als verzekeraar op te treden.
Als DNB zich verdiept zou hebben in de parlementaire 
geschiedenis van dit wetsartikel had zij kunnen weten 
dat - anders dan dat zij op haar website vermeldt - dit 
artikel geen definitie maar een  omschrijving van de ver-
zekeringsovereenkomst inhoudt en dat er vele andere 
overeenkomsten zijn die binnen deze omschrijving vallen 
(onzekerheid gekoppeld aan het doen van een uitkering 
of prestatie).

Hierbij kan gedacht worden aan onderhoudscontracten, 
garantieverplichtingen en ook borgtocht. Een interes-
sante variant hiervan is het ook wettelijk geregelde zo-
genaamde delcredere beding waarbij de makelaar ten 

behoeve van verzekeraars de premiebetaling door de 
verzekeringnemer  overneemt. Dat beding luidt:

“De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld 
aan de verzekeraar(s) te zullen voldoen op het moment 
dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst ver-
schuldigd wordt door de verzekerde.”   

Terwijl de makelaar de verzekeringnemer daarbij krediet 
verleent voor een door hem bepaalde doorgaans gebrui-
kelijke betalingstermijn. Hij zou hier dus als verzekeraar 
van verzekeraars gezien kunnen worden en ook nog eens 
als kredietverlener zonder vergunning! Zie art 7:936 BW. 
In feite is dit delcredere een vorm van borgtocht jegens 
verzekeraars.

Het woord ‘hardnekkig’ gebruik ik bewust aangezien al 
in 2010 dit punt speelde rond het abonnement dat het 
intermediair Multisafe aan zijn klanten aanbood waarin 
begrepen het behandelen van schaden. Ook hier con-
strueerde DNB deze schadebehandelingsservice van 
Multisafe als het optreden als verzekeraar in casu als 
rechtsbijstandsverzekeraar vanuit de gedachte dat bij 
betaling aan Multisafe van de vergoeding door de ver-
zekeringnemer voor dit abonnement het onzeker was of 
en hoeveel schaden behandeld zouden worden. Dat in 
de ‘Insurance Mediation Directive’ de schadebehande-
ling door het intermediair juist als een van zijn kerntaken 
wordt omschreven (wat ook zo weer in de ‘Insurance 
Distribution Directive’ staat) was kennelijk voor DNB van 
ondergeschikt belang. 

Na veel lobbywerk waar ik bij betrokken was, met name 
richting het Ministerie van Financiën, is uiteindelijk be-
paald (helaas ergens verstopt bij de Memorie van Toe-
lichting op de Implementatiewet Solvency II), en ik vat dit  
kort samen, dat ‘schadebehandeling mits niet in een ge-
rechtelijke procedure niet beschouwd wordt als het uit-
oefenen van het verzekeringsbedrijf van rechtsbijstand’.
Waarom  DNB deze garantie van BOVAG leden als verze-
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kering en niet als een gewone garantie ziet, is slecht on-
derbouwd.

In de eerste plaats, zie ook de website van DNB, geldt 
inderdaad het conformiteitsprincipe conform art. 7:17 
BW dat willen zeggen dat een geleverd product of dienst 
moet voldoen aan het goed blijven functioneren bij nor-
maal gebruik gedurende een periode die je mag verwach-
ten. Hoe lang dat is, is niet bepaald en hangt van de aard 
van het product of dienst af. Van algemene bekendheid 
bij ook DNB moet zijn dat fabrieks- en andere garanties 
in feite doorgaans deze wettelijke garantietermijn beper-
ken. Je kan je dus afvragen of wat DNB op haar website 
stelt ten aanzien van verlengde garanties die eerder dan 
de normale fabrieksgarantie als verzekering worden be-
schouwd wel juist is.

Bij bijvoorbeeld een Bovag-garantie op een tweede-
handsauto of reparatie gedurende de gebruikelijke 6 
maanden lijkt mij dat eerder een beperking van de ter-
mijn op basis van het conformiteitsprincipe. Hier komt bij 
dat de Bovag als organisatie slechts optreedt als bemid-
delaar bij een geschil tussen consument en garagehou-
der en dus zelf geen garantie biedt. In geval van faillisse-
ment van het Bovag-lid biedt de Bovag evenmin soelaas 
(zou dat wel gebeuren dan zou dat eventueel een borg-
tocht kunnen zijn en geen verzekering).

Maar er is nog iets:
Het Bovag-lid zal BTW in rekening brengen bij verkoop 
van een tweedehandsauto (tenzij een zogenaamde mar-
geauto) of na een reparatie. Als dan nog eens 21% Assu-
rantiebelasting betaald moet worden over de afgegeven 
garantieprijs, inbegrepen in de totaalprijs, is er kennelijk 
sprake voor dat deel van dubbele belasting, totaal dan 
42%. De schatkist op deze wijze spekken lijkt “daylight 
robbery”. Ook kan men zich afvragen welk prudentieel 
belang en daarbij ook welk maatschappelijk belang DNB 
met deze opvatting denkt te dienen. 

Tenslotte is het wellicht aardig even te vermelden dat na 
de Multisafe-affaire de bekende Beursbengel en NIBESVV 
redacteur mr. Dik van Velzen het optreden van DNB be-
schreef als volgt ( ik verkort dit enigszins): 
DNB ziet een hond en definieert dit als een wezen met 4 
poten, een staart en haren.

Even later ziet DNB een kat en zegt:

“Dat is een hond” <

Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp:

Wanneer is sprake van een ‘verzekering’? mr. B.M. Jonk-van Wijk en mr. N. de 
Boer in Tijdschrift voor Financieel recht Nr.7/8 juli/augustus 2012 zie: http://www.
houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/Wanneer_is_er_sprake_van_een_ver-
zekering.pdf

Mr. I. (Dik) van Velzen in het boek ‘Bespiegelingen op 10 jaar ‘nieuw verzekerings-
recht’: WoltersKluwer ISBN: 9789013

Prof. mr. J.G.C. Kamphuisen ‘de definitie van ons product en de opvattingen van 
de toezichthouder daarop’: AV&S 2012/2

Brief DNB aan Multisafe van 12.4.2010, was vertrouwelijk maar staat nu op inter-
net: http://old.findinet.nl/bedrijfsvoering/docs/Brief_DNB_Multisafe120410.pdf

door mr. Paul Soeteman

De auteur is 44 jaar bij een grote beursmakelaar in diverse functies werkzaam ge-
weest en vervulde in de branche verscheidene nevenfuncties waaronder jarenlang 
het voorzitterschap van de juridische commissie VNAB. Hij is auteur van verschil-
lende artikelen op juridisch gebied en is onder meer redactielid en co-auteur van 
de Kluwer-bundel ‘Verzekering ter beurze, coassurantie in theorie en praktijk’ 
waarvan de nieuwe editie een dezer dagen van de persen rolt.

Sedert enige jaren werkt hij als onafhankelijke verzekerings- en risicoconsultant on-
der de bedrijfsnaam ‘Soeteman Risk and Insurance Consultancy’. Meer informatie 
op www.soetemanriskconsultancy.nl
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We maken AREPA 
klaar voor 

de ‘next gen’
“We willen ons bedrijf gereed maken voor de ‘next gen’, en met alle zelfrespect, die ‘nieuwe generatie’, dat zijn niet wìj.” Robert 
Wedoff (54), de president van Envista Forensics zegt het met een brede glimlach op het gezicht, terwijl hij op zichzelf en simul-
taan op de naast hem gezeten Pieter Benschop wijst. “Zo is het helemaal”, beaamt Benschop (52), die sinds de overname mei 
jl. van AREPA door Envista wereldwijd de leiding heeft over AREPA. “Om het bedrijf klaar te maken voor de volgende generatie 
- voor de mensen die hier nu werken en dat de komende tientallen jaren nog zullen doen - moet je globaliseren. Als AREPA hik-
ten wij er toch tegenaan dat de wereld groter is dan wat tot voor kort onze uitvalsbasis was: Nederland en de Scandinavische 
landen. We wilden letterlijk verder. Envista biedt ons daartoe uitgelezen mogelijkheden.”

Na de samenvoeging van beide bedrijven werken bij 
Envista in het totaal 430 medewerkers, waarvan 152 
bij technisch reconditioneringsbedrijf AREPA (inclusief 
in Nederland de medewerkers van AREPA Inspexx) en 
heeft Envista nu in negen landen een vestiging. Envista 
levert allerlei forensische diensten op technisch gebied, 
zoals schade-evaluatie, brand- en explosie-onderzoek, 
ongevallenreconstructie, bouwadvies, storingsanalyse 
en geotechnisch advies. Tot de Envista groep hoort ook 
Guardian Digital Forensics, dat op de Amerikaanse markt 
digitale onderzoeksdiensten biedt en dat bedrijven on-
der meer ondersteunt op het terrein van ‘cybercrime’. 

AREPA ook in Amerika
“In de gesprekken die we de voorbije jaren met Envista 
hebben gevoerd over de mogelijkheid dat AREPA zou 
worden overgenomen, hebben we beslist niet gekeken 
naar de hoogst mogelijke opbrengst van onze aandelen”, 
zegt Benschop, die een van de aandeelhouders van ARE-
PA was. “Waar we wel met name naar hebben gekeken is, 
wat de beste oplossing was op de langere termijn. Welke 
partij ons de beste ontwikkelingsmogelijkheden zou kun-
nen bieden.” AREPA verleende zijn diensten op het gebied 
van technische reconditionering vanuit de landen waarin 

het bedrijf gevestigd was, - Nederland, Denemarken en 
Zweden - al wereldwijd, maar om echt goed door te kun-
nen pakken in regio’s in de wereld is het belangrijk om er 
gevestigd te zijn. Na de overname door Envista afgelopen 
voorjaar heeft AREPA inmiddels met zevenmijlslaarzen 
het geografisch vestigingsgebied kunnen uitbreiden. In 
de VS en Canada bood Envista reeds technische recon-
ditionering aan het bedrijfsleven. Dat gebeurde onder de 
naam TekPro Global. Die bedrijven hebben sinds mei jl. 
als nieuwe naam AREPA North America en vallen nu on-
der Pieter Benschop. 

Meegaan in globalisering
Robert - of kortweg Bob -  Wedoff: “Ik heb in 2005 ken-
nisgemaakt met AREPA en raakte toen al onder de indruk 
van de expertise op het gebied van herstel aan industrië-
le machines, computersystemen, zoals op het gebied van 
grote datacentres, communicatiesystemen op schepen, 
windturbines, medische installaties en zo meer. Gespe-
cialiseerde technische kennis en ervaring, die zij inzet-
ten om door schade getroffen bedrijven weer ‘overeind’ 
te krijgen ofwel om getroffen klanten ‘back on their feet’ 
te zetten. Als Envista, ontstaan uit verschillende rechts-
voorgangers zoals PT&C en LWG Forensic Consulting 

door Jan Schrijver
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Services, voelden we de behoefte om nieuwe stappen in 
onze bedrijfsontwikkeling te zetten. We willen namelijk 
meegroeien met onze klanten en willen daarom mee-
gaan in globalisering. We willen know how op nog meer 
technische deelterreinen binnen ons bedrijf krijgen. Op 
die deelgebieden waar we kennis en ervaring missen, 
willen we deze binnenhalen door in te huren of door be-
drijven te acquireren die ons aanvullen. Voor het uitrollen 
van onze groeiplannen vonden we gehoor bij een private 
investeerder, die ons een financiële injectie heeft gege-
ven. Toen we met de investeerder gingen brainstormen, 
welke partijen voor ons een aantrekkelijke aanvulling 

zouden kunnen betekenen, was AREPA de eerste naam 
die bij mij opkwam. We hebben contact gezocht en heb-
ben de afgelopen anderhalf jaar uitgebreid met elkaar 
‘gedatet’ om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen.” 
De Envista-president vervolgt: “We hebben kunnen vast-
stellen dat er belangrijke overeenkomsten in de bedrijfs-
cultuur zijn, in beide bedrijven is een ‘familie-cultuur’, 
van medewerkers die zeer zorgverlenend zijn ingesteld 
richting klanten, maar die tegelijkertijd als collega’s on-
derling voor elkaar willen zorgen. Je ziet dan ook dat in 
beide bedrijven langdurige arbeidscontracten meer regel 
dan uitzondering zijn. Contracten van 10, 15 zelfs 25 jaar 
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zijn bij ons bedrijf normaal, en dergelijke langjarige loon-
dienstverbanden zijn in de Amerikaanse samenleving al-
les behalve vanzelfsprekend.”

Familiecultuur
Wedoff geeft een recent voorbeeld van de collegiale ver-
binding die er binnen het bedrijf bestaat. “We hebben 
verscheidene medewerkers in de omgeving van Houston 
wonen. We zijn daar ingezet als bedrijf, bijvoorbeeld bij 
een omvangrijke raffinaderij van Chevron. In de allereer-
ste mail die binnen het bedrijf over de orkaan werd ge-
stuurd, werd de vraag gesteld aan de collega’s in Texas: 
‘hoe gaat het met jullie, alles okay’ en daarna - snel erna - 
e-mails met vragen als ‘hoe gaan we de opdrachten aan-
pakken’. Het lijkt wellicht een detail, maar het is naar mijn 
idee tekenend  voor de familiecultuur binnen ons bedrijf.” 
Het nieuws over het samengaan van Envista en AREPA is 
zorgvuldig gepland simultaan door beide bedrijven naar 
buiten gebracht. “En dat hebben we vooral gedaan in het 
belang van onze medewerkers”, merkt Bob Wedoff op. 
Ook tekenend voor de familie-cultuur is de manier waar-
op de integratie van de Amerikaanse en Europese AREPA-
onderdelen is aangepakt. Alle medewerkers, van schoon-
makers, receptionistes, kantinemedewerkers, technische 
medewerkers tot en met management en directie zijn 
enkele weken geleden naar Denemarken gegaan om el-
kaar daar te ontmoeten en te leren kennen. “Een unieke 
gebeurtenis”, zo benadrukt Pieter Benschop, “Dat was de 
allereerste keer in onze geschiedenis, dat echt alle mede-
werkers op hetzelfde moment in één ruimte bijeen wa-
ren. Het werd een bijzonder geslaagde en door een ieder 
zeer gewaardeerde meeting.”

Het is echt mensenwerk
Bob Wedoff: “Voor ons staat voorop dat we door een ac-
quisitie ons hele bedrijf omhoog willen liften. Doordat 
we specifieke nog ontbrekende know how binnenhalen, 
waardoor alle medewerkers zich weer verder kunnen 
ontwikkelen. We helpen mensen groeien; in een bedrijf 
als het onze gaat het uiteindelijk allemaal om mensen-
werk, zeg ik altijd.” Pieter Benschop: “Envista is niet be-
paald het stereotype Amerikaans winstgedreven bedrijf.” 
Wedoff hoort dit met genoegen. “Wat we echt willen: 
gewoon op elke technische vraag van onze klanten een 
goed antwoord kunnen geven. En als we de kennis een 
keer niet zelf in huis hebben, dan zoeken we in ons net-
werk naar het antwoord.” De Envista-president verdui-
delijkt dit graag met een recent praktijkvoorbeeld. “Een 
klant van ons, een verzekeraar, werd onlangs geconfron-

teerd met een van Vietnam naar Florida verscheepte con-
tainer, die als lading mobiele telefoons zou moeten heb-
ben. De container bleek echter gevuld met zakken zand. 
We kregen de vraag voorgelegd: waar komt dit zand van-
daan? Die kennis hadden we niet in huis maar een foren-
sisch geoloog in ons netwerk wel. Na de nodige research 
werd de exacte plaats duidelijk waar het zand vandaan 
kwam: van een strand 7 km van Miami verwijderd. Dat 
was waardevolle informatie voor de verzekeraar, omdat 
hieruit bleek dat de diefstal hoogstwaarschijnlijk niet had 
plaatsgevonden op zee tijdens het transport.”

Complete menu uitrollen
“Als je binnen een groep in een groot scala van klantbe-
hoeften aan technische reconditionering kunt voorzien 
en technische vragen kunt beantwoorden, dan kun je het 
door de groep aangeboden ‘menu’ aan diensten vanuit 
alle landen waarin je gevestigd bent gaan uitrollen. Dat 
zullen we geleidelijk aan gaan doen”, zegt Bob Wedoff. 
“Zo heeft Envista voor zijn forensische diensten nog niet 
zo lang geleden een kantoor in Londen geopend. Onze 
forensische dienstverlening ontwikkelt zich goed daar. 
Voor ons als groep is dan een volgende stap, dat ook ARE-
PA een betere aanwezigheid op de Engelse markt gaat 
krijgen. We zijn nu ook bezig met een vestiging in Singa-
pore en dat wordt ook door AREPA als een belangrijke 

Robert Wedoff
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uitvalsbasis gezien. Vanuit een kantoor in Mexico, zal op 
termijn geëxpandeerd worden in Latijns Amerika. Omge-
keerd zullen bijvoorbeeld ook delen van de forensische 
diensten in de Europese landen waar AREPA al gevestigd 
is, kunnen worden aangeboden.” 

Garanties
Voor wat betreft de specifieke kwaliteiten die AREPA aan 
de groep toevoegt wijst Wedoff op de zeer goede staat 
van dienst van het bedrijf bij het verlenen van technische 
reconditionering, zodanig dat bedrijven als HP en Cisco 
eventuele van toepassing zijnde garanties en servicecon-
tracten weer van kracht doen zijn na herstel door AREPA. 
Ook is het bedrijf dermate zeker van de kwaliteit van het 
geleverde herstel, dat het zelf garanties verleent.

Windmolens
Ook noemt Wedoff expliciet de binnen de Europese ves-
tigingen van AREPA bestaande kennis en ervaring op het 
gebied van windturbines als een waardevolle toevoeging 
op een markt die zeker de komende decennia nog zal 
groeien. Zo is er in de VS, ten gevolge van wijziging in de 
fiscaliteit ten aanzien van windmolens, een tendens naar 
verlenging van het aantal jaren dat de molens gebruikt 
zullen gaan worden. “Als men langer doorgaat met be-
staande molens, betekent dat meer onderhoud en onge-

vallen en dus meer werk”, is de conclusie van de Ameri-
kaan. Om te werken aan windmolens vraagt dat van de 
medewerkers niet alleen technische kennis. Het op grote 
hoogte werken, is zeker niet voor iedereen weggelegd. 
Inmiddels zijn er binnen AREPA 40 à 50 mensen getraind 
voor werkzaamheden aan windmolens, waaronder ook 
medewerkers die aan kabels hangend aan de buitenkant 
van de molens werkzaamheden uitvoeren. Ook in Europa 
is er voorlopig groei in het aantal windmolens, zo geeft 
Pieter Benschop aan: “Denk bijvoorbeeld aan de geplan-
de bouw voor de kust van Zeeland van het grootste wind-
molenpark in de Noordzee. We werken dus zowel on- als 
offshore. Klanten kunnen verzekeraars of eigenaars zijn, 
maar ook de fabrikanten ervan en de energiebedrijven.”

Beste van twee werelden
Bob Wedoff tot slot: “We willen als bedrijf tegelijkertijd 
specialiseren en globaliseren, kortom we willen het beste 
van twee werelden. We zijn goed op weg, maar hebben 
nog een groot deel van de wereld -  waar we onze voetaf-
druk nog niet hebben staan - te winnen. Het is uitdagend 
en opwindend om daar als team enthousiast mee bezig 
te zijn; het levert energie op en we hebben alle vertrou-
wen dat we succesvol zullen zijn.” Pieter Benschop haakt 
hierop in: “We willen wereldwijd voet aan de grond krij-
gen, maar in elke markt de locale focus behouden.” <

Pieter Benschop
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Waarom ben je Adviseur Public Affairs en Beleid geworden?
Net als vrijwel al mijn generatiegenoten ben ik via een omweg de verzeke-
ringsbranche ingerold. Deze functie is voor mij de ideale combinatie tus-
sen mijn studie (verzekeringsrecht) en passie (politiek).   

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Resultaatgericht, pragmatisch, betrouwbaar, ondernemend en sociaal.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Adviseur Pu-
blic Affairs en Beleid?
Pragmatisch. Ik ben trots op de mooie resultaten die we het afgelopen 
jaar hebben geboekt. Soms is lobby voeren echter een kwestie van gelijk 
hebben, maar geen gelijk krijgen. Het is dan de kunst je verlies te pakken 
en binnen de mogelijkheden die er zijn een zo goed mogelijk resultaat 
voor de leden binnen te slepen. 

Wie is je grote leermeester?
Ik heb niet direct één leermeester. Wel heb ik altijd heel veel bewondering 
voor leiders die op bijzondere posities gewoon zichzelf zijn gebleven en 
openstaan voor nieuwe inzichten en kritische feedback. Als je naar de ge-
schiedenis kijkt, is dat al een hele prestatie...

Worden jongeren in de assurantiebranche voor vol aangezien?
Zonder enige twijfel. Ik heb de indruk dat de meeste beleidsbepalers zich 
heel goed realiseren dat de input van jongeren van toegevoegde waarde 
is in de snel veranderende assurantiebranche.

Favoriete app?
Flitsmeister. Uiteraard vanwege de positieve invloed op mijn portemon-
nee, maar niet minder vanwege de innovatieve ontwikkelingen die de app 
doormaakt. Wat betreft klantgericht denken kunnen veel bedrijven hier 
een voorbeeld aannemen. 

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
De verschillende events met onze leden. Uit publicaties in de vakpers 
komt regelmatig naar voren dat financieel adviseurs somber zijn over de 
toekomst van hun vak. Die zorgen zijn vaak terecht, maar slechts een deel 
van het verhaal. Ik ben telkens weer geraakt door de drive en passie voor 
de klant. Dat enthousiasme probeer ik in de lobby over te brengen op 
onze stakeholders.    

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Schindler’s List

Welke tekst zou je op een T-shirt willen zetten?
Geen; shirts met opdruk zijn niet bepaald ‘mijn ding’.   

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik ben net terug van een week wildkamperen op IJsland. Het ongerepte 
vulkaanlandschap is erg indrukwekkend, een echte must-see! Op mijn 
bucketlist staat nu New York met stip op één. 

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Loyaliteit is voor mij een noodzakelijke basis voor elke samenwerking. Dat 
geldt dus des te meer voor een collega.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
De afnemende tolerantie voor het gedachtegoed van de minderheid. 
Waarom moeten opvattingen over bijvoorbeeld solidariteit die tot dertig 
jaar geleden toch echt gemeengoed waren, nu gelijk voor achterlijk wor-
den versleten? 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Mijn functie wordt vaak geassocieerd met de alcohol- en tabakslobby. Het 
imago van het bank- en verzekeringswezen helpt hierbij ook niet mee. Als 
je vervolgens uitlegt dat het belang van de adviseur én klant in meer dan 
90% van de gevallen gelijk zijn, krijgt het gesprek in veel gevallen al snel 
een andere wending. 

Als je geen Adviseur Public Affairs en Beleid was geworden, welk vak 
had je dan gekozen?
Ik heb een enorm breed interessegebied. Zolang een vak divers en uitda-
gend is en ik me verbonden voel met de doelstelling van een bedrijf, zou ik 
in veel gevallen mijn draai wel kunnen vinden. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Jongeren kunnen veel opsteken van de ervaring bij senioren. Senioren 
kunnen op hun beurt veel leren van de frisse blik van jongeren. Dit vraagt 
wel om bereidheid om over je schaduw heen te durven stappen. 

Wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de  economische situatie in 
het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
Ik zie onze Britse collega’s nu al zoeken naar hun positie in het Europese 
lobbyveld. Verder zullen de gevolgen grotendeels worden bepaald door 
de snelheid waarmee het de Europese Unie en Groot-Brittannië lukt om 
duidelijke afspraken te maken. Als de huidige onduidelijkheid blijft aan-
houden, zou de uittocht vanuit de City weleens een vogelvlucht kunnen 
aannemen. 

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Op mijn werk krijg ik de ruimte om nieuwe (lobby)projecten te starten en 
zelf uit te voeren. Die vrijheid geeft mij veel energie. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
De Mattheus Passion in Tivoli Vredenburg. Een indrukwekkende muzikale 
vertolking van het lijden van Jezus. 

is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
De markt is zeker ontgroend. Maar volgens mij is de branche wel bezig met 
een inhaalslag. Bovendien zijn de aanwezige jonge mensen veelal zelfbe-
wust. Ik vind het leuk om als een van de kartrekkers van Adfiz Jong Ma-
nagement hier een steentje aan bij te dragen. 



Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl

DROGEN   VERWARMEN   VENTILEREN   VOCHTMETEN   

Specialist in oplossingen bij 
waterschade en vochtproblemen



www.schade-magazine.nl                      25

D E  J E U G D  V A N  T E G E N W o o R D i G

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
De veelheid aan platformen, koepels en overlegorganen. Intussen draai 
ik al weer even mee in de wereld van de belangenbehartiging en heb ik 
geleerd dat ‘al die dialoog’ enorm bijdraagt aan de kwaliteit van de uitein-
delijke oplossingen.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
De reflex om bij maatschappelijke problemen de oplossing te zoeken in 
het stapelen van regels op regels. Het getuigt wat mij betreft van durf wan-
neer de overheid de regelgeving op detailniveau terugbrengt en de ver-
antwoordelijkheid teruglegt bij burgers en ondernemers. De vele nieuwe 
regelgeving en stijgende toezichtlasten van de afgelopen jaren in onze 
branche maken dat ruimte om te ondernemen steeds beperkter wordt. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De overname van Delta Lloyd door NN. Consolidatie op de relatief kleine 
Nederlandse markt zat er natuurlijk al even aan te komen. Wel maak ik mij 
zorgen over het krimpende aanbod op zowel de zakelijke als particuliere 
markt.  

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik doe mijn werk met heel veel plezier en leer dagelijks van de mensen 
om mij heen. Vaak komen uitgestippelde levensplannen juist niet uit. Het 
is een bewuste keuze om geen specifieke ambitie te hebben. Wél stel ik 
jaarlijks een aantal concrete lobbydoelen die ik wil bereiken. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een ‘saai grijs pak’ /  ‘een grijze 
muis’   wordt?
Ik omring mij graag met mensen met eigenschappen die mij prikkelen. Dat 
is niet altijd leuk of gezellig, maar wel erg leerzaam én het voorkomt dat je 
zelf een grijze muis wordt.

Wat is je favoriete restaurant?
De Wormser Hütte in Oostenrijk. Een kleine berghut die alleen per ski of 
klimtocht is te bereiken met een fenomenaal uitzicht. 

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Het Nederlands Elftal. Maar goed, dat waren dan ook andere tijden. 

Wat is je favoriete sport?
Mountainbiken. Als het even kan, ben ik twee of drie keer per week in het 
bos te vinden. 

Wat is je levensmotto?
De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde 
(Augustinus). 

Rol schade-expert in fraudebestrijding
Welke rol speelt de schade-expert in fraudebestrij-
ding en hoe kun je met het oog op fraudebestrij-
ding goed rapporteren aan de opdrachtgever. Bij 
een bezoek naar aanleiding van een schade is de 
rol van de schade-expert uitermate belangrijk. Uit 
de eerste hand krijgt de expert de toedracht van 

het ontstaan van de schade te horen. Niet alleen hoort de expert het ver-
haal, ook bekijkt hij eventueel de plaats van het evenement, de bescha-
digde voorwerpen of voertuigen. Op alle zintuigen van de expert wordt een 
beroep gedaan. Dit levert zeer waardevolle informatie op. Die kan de basis 
vormen, als daar indicaties voor zijn, voor nader onderzoek. “Stel je tijdens 
het gesprek en je eerste beschouwingen op als een spons: neem zo veel 
mogelijk informatie tot je, zonder dat je hierover oordeelt”, zeggen trainers 
Piet van Gelder en Bregje De Lannoy-Walenkam (voor meer tips en voor in-
formatie over de trainingen Fact Finding, zie onze website 05-10-2017). 

S C H A D E b e r i c H t e n

Meer gebruik aluminium in auto’s
De FOCWA was aanwezig op de ‘Aachener Karosserietage’ en 
heeft ervan verslag uitgebracht aan de leden. Schadeherstel-
lers zullen waarschijnlijk meer in aanraking komen met AHSS-
staal (Advanced High Strength Steel) en aluminium, is een van 
de conclusies.

Aluminium in het compacte segment zal zich voorlopig beper-
ken tot de hang-on parts. Maar in het midden en hogere seg-
ment zal aluminium ook in de carrosserieconstructie te vinden 
zijn. Autofabrikanten en toeleveranciers hebben te maken met 
hoge productiekosten van aluminiumdelen (ongeveer drie 
keer zo hoog als staal). Toch werd op de beurs duidelijk dat ge-
wichtsbesparing steeds belangrijker wordt, want niet alleen de 
autofabrikanten in het hogere segment kiezen voor aluminium 
(zie verder onze website 09-10-2017).
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Milieuneutrale klantendag 
bij Polygon Nederland

Eind vorige maand heeft Polygon Nederland haar relaties in eigen huis onthaald op een informatieve klantendag. Bij de opening 
van de middag stond algemeen directeur Marlies van der Meulen allereerst stil bij de in augustus op 54-jarige leeftijd onverwacht 
overleden accountmanager Johan van Schalkwijk, die samen met zijn Sales & Marketing collega’s druk doende was met alle 
voorbereidende activiteiten voor deze klantendag. In haar presentatie besteedde Marlies van der Meulen onder meer aandacht 
aan duurzaamheid in de bedrijfsvoering en aan het feit dat Polygon Nederland gezien haar kennis en praktijkervaring de aange-
wezen partner is om te worden ingezet bij grootschalige en complexe schades.

Marlies van der Meulen, algemeen directeur van Polygon 
Nederland, heette de aanwezigen van harte welkom op 
het hoofdkantoor te Alphen aan den Rijn. Voor de ingang 
van het pand stond een truck met oplegger opgesteld 
van de Duitse collega’s. Deze vrachtwagen had nog nau-
welijks kilometers op de teller staan, omdat deze de dag 
ervoor uit de fabriek was opgehaald. Polygon Duitsland 
heeft meer van deze vrachtwagens rijden, die specifiek 
bedoeld zijn om in te zetten bij grootschalige brand- en 
watercalamiteiten. De vrachtwagens kunnen niet alleen 
gebruikt worden voor het vervoer van de benodigde ap-
paratuur, maar bieden meteen ter plaatse een omvang-
rijke werkruimte inclusief een met computersysteem en 
monitoren uitgeruste kantoorruimte. De aanwezige rela-
ties konden zelf een kijkje nemen binnen in de mobiele 
werkruimte die de vrachtwagen biedt.

informatiemarkt
In de hal van het hoofdkantoor was een informatiemarkt 
opgesteld, waar de gasten kennis konden maken met ver-
schillende diensten en technieken. Zo was er een opstel-
ling waar een thermografische camera werd gedemon-
streerd om bijvoorbeeld te kunnen zien waar leidingen 
onder de grond liggen, zodat er zonder gevaar voor de in-
stallatie indien nodig in de vloer kan worden geboord. Er 
was ook een opstelling waar het reinigen van technische 
apparatuur door middel van het toepassen van droogijs 
werd uitgelegd. Een ultramoderne energiezuinige heater 
was opgesteld met een voor demonstratiedoeleinden 
transparante buitenkant, zodat de genodigden ‘binnen 
konden kijken’ in het draaiende apparaat. Er was volop 
de gelegenheid voor de gasten om meer informatie in 
te winnen over techniek en dienstverlening en daarvan 
werd volop gebruik gemaakt. 

Voortgaande groei
Marlies van der Meulen schetste in haar inleiding de inter-
nationale omvang en reikwijdte van de Polygon Group. 
Het bedrijf heeft inmiddels ruim zestig jaar ervaring, biedt 
een 24/7 dienstverlening op drie verschillende continen-
ten en is gevestigd in 13 landen met in totaal ruim 300 
vestigingen. Dat levert wereldwijd een jaaromzet op van 
485 miljoen euro, waarvoor 2.900 medewerkers aan de 
slag zijn. Zij maakte vervolgens bekend dat de Polygon 
Group een nieuwe groeistap maakt. Enkele dagen voor 
de klantendag werd overeenstemming bereikt over de 
overname van de Noorse branchegenoot Skadegrup-
pen AS (onderdeel van het Noorse bedrijf Coor Service 
Management Holding AB). Bij het over te nemen bedrijf 
werken meer dan 200 medewerkers. Daarmee zal het 
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aantal medewerkers van de Polygon Group boven de 
3.100 komen. De overname dient nog te worden goed-
gekeurd door de autoriteiten die toezien op de mededin-
ging. Naar verwachting kan de overname gedurende het 
vierde kwartaal van 2017 geëffectueerd worden.  

Samenwerking met Duitse collega’s
Marlies van der Meulen vertelde de aanwezigen dat Po-
lygon Nederland de afgelopen jaren ruime ervaring heeft 
opgedaan met grote en complexe brand- en waterscha-
des. Voor deze schades wordt op regelmatige basis sa-
mengewerkt met de Duitse Polygon collega’s. Marlies van 
der Meulen gaf aan dat het nu tijd is om in de markt uit te 
dragen dat Polygon Nederland – naast de zogenoemde 
bulkschades – ook voor grootschalige en complexe scha-
des de aangewezen partner is om in te schakelen. Dat 
was ook de reden dat voor de deur in Alphen aan den 
Rijn ter demonstratie de truck met oplegger van Poly-
gon Duitsland was opgesteld. “Waar wij bovendien van 
kunnen profiteren als we worden ingezet voor grote ca-
lamiteiten…”, zei Marlies van der Meulen, de aanwezigen 
wijzend op de stellingen om hen heen met daarin opge-
slagen apparatuur, “…is het feit dat we hier in Alphen aan 
den Rijn de opslag verzorgen van de Europese noodvoor-
raad voor alle Polygon-bedrijven. Dus ook wat betreft de 
benodigde apparatuur zitten we erg dicht bij het vuur.” 

Snel opschalen
Aan de hand van een case belichtte Marlies van der Meu-
len hoe snel het ‘opschalen’ in de praktijk gaat. Na con-
tact met Polygon Duitsland kunnen zij binnen een paar 
uur aanwezig zijn met een grote hoeveelheid apparatuur 
en manschappen. Marlies behandelde nog enkele door 
Polygon Nederland verwerkte grote schades, waaronder 
de waterschade als gevolg van de breuk in de hoofdwa-
terleiding bij het VUmc in Amsterdam en de schade in 
een parkeergarage na een brand in Bergen op Zoom. Ook 
ging zij in op de gevolgen van het extreme weer van 23 
juni vorig jaar, de dag van de hagelcalamiteit in Noord-
Brabant en Limburg. Niet alleen de hagel maar ook de ex-
treme regenval tijdens die ‘Europese windstorm’ zorgde 
voor aanzienlijke schades. In anderhalve week werd het 
bedrijf toen voor vijfhonderd waterschades ingeschakeld 
en werden duizenden drogers ingezet. “Het zette flinke 
druk op onze organisatie, maar achteraf kunnen we vast-
stellen, dat het allemaal gelukt is en dat we in die weken 
heel erg veel mensen goed hebben kunnen helpen.” Mar-
lies van der Meulen toonde uit die drukke juni-weken 
foto’s van een volledig onder water staande tennishal in 

Roermond, waarin een groot aantal pompen en droog-
apparatuur werd ingezet. 

Beproefde aanpak
Ten aanzien van het inzetten van de Duitse collega’s 
(over het land verspreid liefst 60 vestigingen en 1.300 
vaste medewerkers in dienst) zijn van de opdrachtgevers 
steeds complimenten ontvangen over de bijzonder ge-
disciplineerde manier waarop er werd gewerkt. “Dat we 
de afgelopen twee jaar steeds vaker ook grote complexe 
schades zijn gaan doen, is in de markt niet onopgemerkt 
gebleven”, zei Marlies van der Meulen, die over de inmid-
dels beproefde aanpak opmerkte: “Onmiddellijk na de 
calamiteit zal een plan van aanpak gemaakt worden. De 
Nederlandse projectmanagers zijn voor de opdrachtge-
ver het aanspreekpunt. Dat de Duitse medewerkers ook 
deskundig en gedisciplineerd zijn, helpt ons in onze ope-
rationele performance.”

Marlies van der Meulen:

“Aangewezen partner bij grootschalige en complexe 

schades” 
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Duurzaam ondernemen
Het is niet ondenkbaar dat die grotere schades vanwege 
de klimaatverandering in de komende decennia zullen 
toenemen. Om de gasten over dit onderwerp nader te 
informeren was weerdeskundige Helga van Leur uitge-
nodigd om een presentatie te geven, waarin zij stelde 
dat het beter is om te spreken van ‘klimaatverstoring’ 
(zie elders in dit blad). Als bedrijf zijn er best maatrege-
len mogelijk om die verstoring tegen te gaan. “Polygon 
Nederland heeft duurzaam ondernemen hoog in het 
vaandel staan. Vanuit wet- en regelgeving zijn er voor wat 
betreft duurzaamheid dingen die moeten. Als bedrijf zijn 
wij er vooral ook mee bezig omdat we het willen, omdat 
je verantwoordelijkheid hoort te nemen. En ook omdat 
het loont, omdat het lucratief is. Als je minder energie 
gebruikt, reduceer je de CO2 uitstoot en tegelijkertijd 
bespaar je daarmee kosten. Het besparen van energie is 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ons 
als reconditioneringsbedrijf én onze klanten. Het begint 
met het door ons en onze klanten krijgen van inzicht in 
de mogelijkheden om de werkzaamheden nog milieu-
bewuster uit te voeren. We zullen bijvoorbeeld kritisch 
kunnen kijken naar de soort brandstof waarop appara-
tuur werkt. Denk aan gas in plaats van diesel. Nog beter 
is het als verwarmingsapparatuur tijdens nieuwbouw op 
de mogelijk reeds aanwezige stadsverwarming aange-
sloten kan worden. We moeten ook denken aan gebruik 
van ‘groene’ reinigingsmiddelen en het bewust bezig zijn 
met de afweging tussen ‘vernietigen’ en ‘herstellen’. Dit 
laatste is uit de aard der zaak duurzamer. Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen heeft overigens ook te 
maken met de medewerkers, je wilt er alles aan doen om 
bij te dragen aan de gezondheid van de medewerkers. 
Dat we als bedrijf over betrokken, gezonde medewerkers 
beschikken, komt ook onze opdrachtgevers ten goede.” 
Marlies van der Meulen ten slotte over de klantendag: 
“Die is milieuneutraal. We hebben uitgerekend hoeveel 
energie daarmee vandaag gemoeid is, waarbij we ook 

hebben meegerekend hoeveel kilometers u als gasten 
gezamenlijk heeft afgelegd om bij ons in Alphen aan den 
Rijn te komen. Ter compensatie hiervan hebben we certi-
ficaten aangeschaft in het FairClimateFund. De opbrengst 
hiervan wordt gebruikt om projecten te financieren voor 
schone kookmethoden van gezinnen in ontwikkelings-
landen.” Ongeveer een derde van de wereldbevolking 
kookt nog dagelijks op een open houtvuurtje, meestal 
binnenshuis. De rook is zeer schadelijk. Wereldwijd ster-
ven hierdoor jaarlijks meer dan vier miljoen mensen.

Polygon Nederland is sinds 2015 partner van Klimaat-
plein.com. Resultaat hiervan is dat werd deelgenomen 
aan een adviestraject dat het bedrijf moet helpen om 
klimaat-neutraal te gaan opereren, de Climate Makeover. 
Daarnaast werd Polygon Nederland onlangs genomi-
neerd voor de ‘Rob Insinger Duurzaamheid Award’ van 
Duurzaam Herstel (zie verder onze website 13-09-2017) 
(in Schade Magazine 2017-2 kunt u op bladzijde 38 e.v. 
meer lezen over de Climate Makeover).

Na afloop van het inhoudelijke deel, was er in Alphen 
aan den Rijn volop gelegenheid voor de aanwezigen 
om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken, 
waarna ook een smakelijk bbq-buffet geserveerd werd, 
met duurzaam bestek en borden die gemaakt waren van 
palmbladeren. Aan alles was gedacht. <
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“Als je weet dat je je processen 
op orde hebt, kan die bui 

gerust komen”
EMN, specialist in complexe en omvangrijke schades, bestaat 35 jaar. Een periode waarin veel is veranderd binnen de expertise-
branche. Schade Magazine blikt terug en vooral vooruit met Roel Govaert, operationeel directeur EMN. “Kennis is een vanzelf-
sprekendheid geworden. Het gaat erom wat je je klanten nog meer te bieden hebt. En bij EMN is dat heel veel.”

Spraakmakende zaken
Roel Govaert is een trots man. EMN staat anno 2017 als 
een huis, zegt hij. “EMN staat sterker op de kaart dan ooit: 
bij 35-40% van alle grote zakelijke branden in Nederland 
wordt een beroep gedaan op de expertise van EMN. Ook 
bij zaken die het landelijke nieuws halen, zoals de instor-
ting van de parkeergarage in Eindhoven en de discussie 
over de besmetting van eieren met fipronil waren wij be-
trokken. Of het nu gaat om liability, property, CAR, marine 
of regres: als het aankomt op specialistische kennis, we-
ten veel partijen de weg naar EMN te vinden. Dat is na-
tuurlijk een mooi compliment.”

De winkel op orde
Govaert begon in 2007 bij EMN. Niet veel later trad hij toe 
tot het managementteam. “Er was op dat moment veel 
werk aan de winkel. Ik geloof erin dat je eerst intern alles 
goed op orde moet hebben voordat je van waarde kunt 
zijn in de markt. Daar heb ik samen met Dick Emmink, 
Wim den Ouden, Thé van Steen en Frank van Alphen 
die eerste jaren veel energie in gestoken. Inmiddels zijn 
we ISAE3402-gecertificeerd en investeren we voortdu-
rend in het afstemmen van onze interne processen op 
de behoeften van onze klanten. Want met ‘u vraagt, wij 
draaien’ kom je er niet. Sterker nog, dat willen we ook 
niet: we dragen graag zelf ideeën aan bij klanten voor het 
doorontwikkelen van diensten. En dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen: waren we 10 jaar geleden nog met circa 40 
experts, de komende maanden gaan we onze 60e expert 
verwelkomen. Daarmee zijn we uitgegroeid tot één van 
de grootste specialistische bureaus van Nederland.” 

Human Centered innovation
EMN trad in 2001 toe tot CED Group. Samen staan zij voor 
een heldere visie: beschermen en behouden wat voor 
mensen en bedrijven van waarde is. “De groei die EMN de 
laatste jaren heeft doorgemaakt, is mede toe te schrijven 

aan de samenwerking met CED. Dat heeft gezorgd voor 
winst op verschillende terreinen, zoals efficiëntie, snel-
heid en kwaliteit. CED is onder andere sterk in vernieu-
wende IT. Die technologie creëert zo ontzettend veel mo-
gelijkheden. In combinatie met de specialismen van EMN 
biedt dat een prachtige basis waar telkens weer nieuwe 
proposities uit voortkomen. Ik zie dat vooral als ‘Hu-
man Centered Innovation’: technologie in dienst van de 
mens. Want ook in ons vak blijft het ‘people’s business’. 
Dat evenwicht tussen mens en technologie, is waar wij 
bij EMN goed in zijn. Aandacht voor de mens achter een 
schade, goede communicatie, optimaal vaart houden 
in dossiers, snel kunnen schakelen: ook dát is de toege-
voegde waarde die zo kenmerkend is voor EMN.”

Alles in één
De combinatie met CED ervaart Govaert echt als een 
pré. “In de gezamenlijkheid van CED Group kunnen we 
alle diensten rond schade en het behouden van waarde 
aanbieden. “Dat doen we digitaal waar het kan en per-
soonlijk waar het moet. Het mooie is dat we binnen CED 
Group de volledige keten van schadeafhandeling kunnen 
afdekken: van taxatie, preventie en noodhulpverlening 
tot en met het afwikkelen, verhalen en herstellen van een 
schade. In deze unieke propositie komen alle facetten 
van het schadeproces samen in één digitale omgeving. 
De hele schadeafhandeling, van het eerste telefoontje 
tot aan het herstel, heeft CED ondergebracht in één inte-
graal, klantvriendelijk proces. Deze focus op het bescher-
men en behouden van waarde resulteert in forse kosten-
besparingen en torenhoge NPS scores bij onze klanten.”

Een ander klimaat
“CED en EMN combineren ook de krachten voor calami-
teitenaanpak rond extreem weer. Extreme weersomstan-
digheden zullen meer en meer voorkomen. Dat betekent 
ook: meer plotselinge pieken in meldingen van schades 
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en ook druk op afhandeling van alle overige schademel-
dingen die ook gewoon blijven binnenkomen. Dat geeft 
doorgaans veel organisatorische problemen. En omdat 
verzekerden dan vaak langer moeten wachten op de af-
handeling van hun schade, kan een plaatselijke hagelbui 
er zomaar voor zorgen dat ook de klanttevredenheid een 
flinke deuk oploopt. Dat hebben we opgelost door het 
ontwikkelen van een klantgericht calamiteitenproces 
naast de reguliere schadeafhandeling. Zo ondervindt 
die schadestroom geen hinder van de grote hoeveelheid 
extra schademeldingen als gevolg van de calamiteit. Een 
korte doorlooptijd kenmerkt onze aanpak - en verzeker-
den waarderen dat enorm. Als je weet dat je je processen 
op orde hebt, kan die bui gerust komen.”

Balanceren
Hoe je het ook wendt of keert: it’s all about the money. 
Daar is Govaert zich terdege van bewust. “Beheersing van 
kosten is en blijft een belangrijk thema in onze sector. 
Dat is dan ook meteen één van de pijlers onder de strate-
gie van EMN: faire tarieven en schadelastbeheersing. De 
kunst is om dingen in de juiste verhoudingen te doen. Is 
expertise ter plaatse echt nodig of kun je de schadevast-
stelling met behulp van digitale hulpmiddelen ook prima 
op afstand doen? Wanneer houd je het tempo er goed in 
en wanneer maak je even pas op de plaats om aandacht 
te besteden aan de heftige emoties bij de betrokkenen? 
Zo maak je telkens de afweging tussen het kostenaspect 
en het willen blijven leveren van echte waarde: want aan 
het eind van de rit willen we wel een tevreden klant. Lie-
ver nog: een méér dan tevreden klant.” 

De lat ligt hoog
“De balans vinden in dit soort kwesties staat of valt met 
je interne organisatie. Die moet kunnen meebewegen. 
Met deze mate van flexibiliteit vragen we echt iets van 
onze experts en binnendienstmedewerkers. Complexe 
schades vereisen in veel gevallen om teamwork, je moet 
elkaar willen helpen. Dat vinden we bij EMN heel erg be-
langrijk: onze experts worden daar ook op geselecteerd. 
Dat geldt ook voor de bereidheid om jezelf te ontwik-
kelen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
organisatie als geheel. Je moet openstaan voor nieuwe 
technologie en nieuwe manieren van werken. In dat op-
zicht ligt de lat bij EMN bijzonder hoog. Tegelijkertijd is de 
medewerkerstevredenheid binnen EMN ook opvallend 
hoog. Ik merk dat de mensen bij EMN echt plezier in hun 
werk hebben, en liefde voor het vak. Dat vind ik zo mooi 
om te zien. En dat enthousiasme trekt ook weer de juiste 
nieuwe, ervaren collega’s aan. Maar gelukkig voelen ook 
jonge mensen zich aangetrokken tot het expertisevak. 
Net afgestudeerde hbo’ers en wo’ers verwelkomen we bij 
EMN met een interessant traineeship. Ontwikkeling kan 
immers niet vroeg genoeg beginnen!”

Ambitie
Die nieuwe mensen zijn nodig. Want EMN wil graag het 
marktaandeel vergroten  in het co-assurantie segment 
en in het hogere specialisme. Roel Govaert: “Om die 
ambitie waar te maken, zijn we continu gefocust op de 
vier pijlers onder het succes van EMN: kostenbeheersing, 
toegevoegde waarde voor de klant, excellente processen 
en investeren in de ontwikkeling van je interne organi-
satie en medewerkers. Al deze zaken zijn in mijn optiek 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen door goed 
samenspel kunnen we van waarde zijn voor onze klanten 
en telkens weer die stap extra doen.” 

internationaal op de kaart
‘Kennis’ of ‘expertise’ is geen zelfstandige pijler in de stra-
tegie van EMN. Dat is opmerkelijk voor een modern ex-
pertisebureau als EMN. Roel Govaert is daar heel stellig 
over: “Uitmuntende inhoudelijke deskundigheid vinden 
wij de basis, een vanzelfsprekendheid. Dat neemt niet 
weg dat we er heel trots op zijn dat zoveel partijen ver-
trouwen op onze expertise, ook internationaal. EMN is 
partner in VRS Adjusters, een omvangrijk internationaal 
netwerk van expertisebureaus. Bij dit netwerk zijn meer 
dan 3500 schade-experts aangesloten, die werkzaam zijn 
in 140 verschillende landen wereldwijd. Uit al die partijen 
heeft Sedgwick recentelijk aan EMN gevraagd om experts 
te sturen naar de Amerikaanse staten die getroffen zijn 
door de orkanen Irma en Harvey om daar de schade op 
te nemen. Dat is een prachtige bevestiging van onze bre-
de capaciteiten.” <
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Tip !!!
Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen optrekkend vocht, 
condensatie inwendig of uitwendig. Dit heeft alles te maken met het feit 
dat deze lekkages veel op elkaar lijken. 
Toch zijn er wel degelijk verschillen te maken zonder het gebruik van 
dure meetinstrumenten. Het enige wat men nodig heeft is een 
vochtmeter en hygrometer en enige kennis van zaken.

Optrekkend vocht
Deze vorm van vochttransport wordt veroorzaakt door kleine ruimtes in 

de constructie die door adhesie (aantrekkingskracht) omhoog  wordt  

getrokken. Over het algemeen zal in een poreuze constructie meer 

adhesie plaatsvinden dan in een harde constructie. Vooral oude 

gebouwen hebben hier meer last van. Denk bijvoorbeeld aan gemetselde 

funderingen etc.

Een van de kenmerken van optrekkend vocht is dat het vocht toeneemt 

in de kern van de constructie. Als een wand of muur is afgewerkt met een 

materiaalsoort welke dampdicht is, zal dit invloed hebben op de 

stijghoogte van het vocht. Optrekkend vocht komt over het algemeen 

voor bij funderingen veroorzaakt door adhesie of een aanwezige lekkage 

die zorgt voor een aanvoer van vocht in de constructie van een woning. 

Het verschil van beide is de groeisnelheid.

Condensatievocht inwendig en uitwendig
Inwendige condensatie komt voor bij wanden en vloeren met een groot 

temperatuurschil, en wordt vaak veroorzaakt door constructiefouten 

zoals koudebruggen en isolatiefouten. Denk hierbij aan buitenmuren, 

begane grondvloeren en daken.

Vaak is de vochthuishouding in de woning in orde, maar heeft men toch 

last van een vochtige muur of vochtplek. In de praktijk zorgt inwendige 

condensatie bijna nooit voor een te hoge luchtvochtigheid in de woning.  

Uitwendige condensatie komt vaak voor in gebouwen waar de vocht-

huishouding niet op orde is. Meestal is de klacht dat men dit probleem 

vroeger niet had. Door te graven in het verleden blijkt dat men een 

vloerconstructie heeft gewijzigd, of dat men dubbel glas heeft laten 

plaatsen, waardoor de dampspanning in de woning omhoog is gegaan. 

Eenvoudig gezegd betekent dit dat de luchtvochtigheid te hoog is 

geworden en deze voor problemen zorgt. Schimmels groeien al vanaf 

70% luchtvochtigheid en zijn slecht voor de gezondheid. 

Lekkageservice van Gerven heeft 15 jaar ervaring in bouwkundige en 

installatietechnische lekdetecties. Landelijk voeren wij gemiddeld 3000 

lekdetecties per jaar, met een gemiddelde prijs van 240 euro per 

onderzoek.

Lekkageservice van Gerven:

Bouwkundige lekdetecties 

Installatietechnische lekdetecties 

Rapportages direct per mail na ons onderzoek

Aanleggen noodvoorziening

Herstel gevolgschades 

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

(Tekst: Edwin van Gerven, eigenaar Lekkageservice)

Hoe maakt men verschil tussen optrekkend vocht en 
in- en uitwendige condensatie in constructies ?
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Bedrijfsregeling Brandregres 2014 

door mr. Klaas Brand, 
Vanderwal & Joosten

Dat er meer regres mogelijk is, 
lijkt nog niet echt geland te zijn

In de schadeverzekeringspraktijk geldt al sinds jaren het zogeheten ‘Bin-
dend Besluit Regres’, ook wel genoemd de Bedrijfsregeling Brandregres. 
Ooit is die regeling in 1984 gestart waarna de regeling in 2000 werd herzien. 
BBr 2000. Deze regeling heeft jaren gefunctioneerd, totdat verzekeraars de 
regeling weer eens tegen het licht hielden, mede vanwege het feit dat vol-
gens verzekeraars er een ongelijkheid zat met buitenlandse verzekeraars, 
die toetraden tot de Nederlandse markt. Immers die konden wel regres ne-
men en waren niet gebonden aan deze regeling. Zij verkeerden, in de op-
tiek van de verzekeraars, in een voordeliger positie en dat werd als concur-
rentievervalsing gezien. Daarnaast zou de huidige regeling in de zakelijke 
markt niet aanzetten tot extra aandacht voor (brand)preventie.

In 2012 heeft dit geresulteerd in een nieuw voorstel waar-
bij er een visie kwam om de huidige regeling voor par-
ticulieren en voor niet-particuliere huurders te handha-
ven, maar per 1 januari 2014 de regeling voor de zakelijke 
markt te wijzigen. Voordat deze uitkwam werd alom ver-
wacht dat de nieuwe regeling tot een enorme verschui-
ving in de markt zou leiden en dat het regres een enorme 
vlucht zou nemen. Elke advocatenkantoor werkzaam in 
de verzekeringsindustrie, divers expertisebureaus en ook 
het NIVRE besteedde in 2013/2014 uitgebreid aandacht 
aan de komende veranderingen en wijzigingen.

Wat waren nu de wijzigingen, die ingingen voor schades 
die waren ontstaan na 31 december 2013.
Zoals gezegd veranderde er niets voor de particulieren 
en niet-particuliere huurders. In beginsel was hier nog 
steeds geen regres mogelijk. 

De wijziging betrof de overige schadeveroorzakende be-
drijven. De regresbeperkingen als zodanig werden hierbij 
opgeheven en wel op met name twee punten.

 1. Ook zonder (aantoonbaar) onzorgvuldig handelen
  is regres mogelijk;
 2. Het regresrecht wordt niet langer meer beperkt 
  met een onder- en bovengrens.

Onder 1 genoemde uitbreiding bracht met zich mee dat 
regres niet langer beperkt was tot schades waar sprake 
was van onzorgvuldig handelen en dat betekende dat de 
regresacties konden worden gebaseerd op a) het con-
tract (wanprestatie/nakoming van de overeenkomst), b) 
onrechtmatige daad op basis 6:162BW en c) risicoaan-
sprakelijkheid. 

Dat betekent dus dat als een verzekerde aan een schil-
der opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten 
in zijn tegen brandschade verzekerd pand en daarbij 
ontstaat brand, de verzekerde een vordering heeft op 
de schilder op grond van 6:74BW en dus kan vervolgens 
de brandverzekeraar zijn regres baseren op dezelfde 
grondslag. Hij hoeft dus geen onzorgvuldig handelen 
meer aan te tonen, hetgeen voordien wel een vereiste 
was. Het onder a genoemde is dus echt een wijziging 
ten opzichte van het oude regime. De onder b en c ge-
noemde aspecten waren er al en dat betekende dus 
geen wijziging.

De tweede verandering betrof het afschaffen van de on-
dergrens van € 2.500,-- en de bovengrens van € 500.000,-
- waarvoor regres kon worden genomen. De eerste was 
destijds ingesteld uit kostenefficiency en de gedachte 
dat het wel nivelleerde tussen verzekeraars, de tweede 
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vanwege de destijds gebruikelijk limieten onder een AVB-
verzekering. 

Met name die afschaffing van de bovengrens zou een be-
hoorlijke impact kunnen hebben voor AVB-verzekeraars. 
Immers in 2013 waren er bijna 150 brandschades boven 
€ 1.000.000,--.

Partijen struikelden over elkaar heen in paniek. AVB 
adviseurs/sluiters gaven aan volstrekt onvoldoende 
tijd te hebben om hun klanten adequaat te adviseren 
hun limieten te verhogen en wat moest die limiet dan 
wel niet zijn? Immers ook een schilder kan een schade 
veroor zaken van miljoenen als het pand waar hij schil-
dert maar groot/kostbaar genoeg was. Makelaars/ver-
zekeraars zagen de claims voor verkeerde advisering al 
tegemoet.

Claimshandling bureaus zagen op hun beurt de toevloed 
van regresdossiers al op hun af komen en ook wij, AVB-
experts, zagen de stroom van nieuwe dossiers met ver-
trouwen komen. We waren allen bedacht/bevreesd dat 
zowel aan de onderkant als aan de bovengrens het aan-
tal regresdossiers drastisch zou toenemen. Het leek wel 
of de wijziging van de ondergrens en bovengrens meer 
impact zou gaan hebben dan de wijziging in verhaalsmo-
gelijkheden voor de zakelijke markt.

We zijn nu ruim 3 jaar verder en werken inmiddels ge-
ruime tijd met de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 in 
combinatie met uiteraard de Tijdelijke regeling verhaals-
rechten uit 6:197BW. Deze was er al en is niet gewijzigd.
De voorzichtige conclusie mijnerzijds en niet weten-
schappelijk onderbouwd, is de volgende. De regeling is 
weliswaar gewijzigd, maar de paniek in 2013/2014 was 

ongegrond. Wij als AVB-experts hebben geen of bijna 
geen toename gezien in verhaalsacties vanuit brand-
verzekeraars op mogelijke veroorzakers. Wel komt het 
een enkele keer voor dat een schade het bedrag van € 
500.000,-- nu overschrijdt maar ik geloof niet dat AVB-
verzekeraars nu in moeilijkheden zijn gekomen vanwege 
allerlei grote verhaalsclaims. Ook de ondergrens is geen 
reden geweest voor grote hoeveelheden nieuwe ver-
haalsstromen. 

De extra mogelijkheid zonder aantoonbaar onzorgvul-
dig handelen lijkt ook nog niet helemaal te zijn geland 
voor regres. Feit blijft wel dat de eerste verandering nog 
bij velen voor verwarring zorgt en wellicht onderbelicht 
is. Onzorgvuldig handelen als uitgangspunt wordt nog 
steeds gebezigd en is dus nu mogelijk te beperkt. Vaak 
wordt nog gesteld dat je alleen maar kunt verhalen op 
grond van onzorgvuldig handelen en dan mis je toch wel 
een andere insteek.

Hoe komt het mogelijk dat die impact zo gering is? Mijn 
vermoeden is dat regres plegen door brandverzekeraars 
in het verleden al geen prioriteit kende en dat het nog 
steeds een wens is van velen om het te doen, maar dat 
de echte focus nog steeds ligt bij het behandelen van de 
brandschade en niet het voeren van regres. Brandverze-
keraars zijn al jaren bezig om het resultaat van hun re-
gresactiviteiten te vergroten (evenals fraude), maar het 
lijkt echt een proces van jaren om dit echt als speerpunt 
te zien van de (brand)schadebehandeling.

Mijn gedachte is dat het proces dus nog immer gaande is 
en dat we feitelijk de balans pas over een paar jaar kun-
nen opmaken. Dus voor ‘nu’ is er in de praktijk nog weinig 
veranderd…, maar voor ‘straks’ denk ik het wel. <
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Letselschaderaming 
op basis 

van de eerste melding
De schaderegelaar wordt regelmatig te laat ingeschakeld voor een intake- 
(of inventariserend) gesprek. Dan is er al veel tijd verstreken sinds de eerste 
melding. De schaderegelaar moet direct bij schademelding worden inge-
zet. Dit bespaart veel tijd, frustratie en geld in het totale proces.  Een goede 
schaderegelaar kan door zijn of haar brede expertise snel duidelijkheid cre-
eren en het juiste procespad kiezen. Om dit te kunnen doen zijn er uiter-
aard data nodig. Genoeg en van de juiste kwaliteit. Vaak zijn die nog niet 
beschikbaar aan het begin van het proces hoor ik u denken, dus hoe kunt u 
dit dan toch doen?

door Marc Punt, letselschade-expert bij To The Point Expertise

De praktijk
Het liefste doe je de inschatting van de te verwachten 
schadecomponenten, en daarbij behorende vraagstuk-
ken, direct na de melding. Aan de poort dus. Het is wel 
begrijpelijk dat dit niet altijd kan. Het letsel is bij de start 
van de behandeling niet ten volle in beeld: ernst, aard 
en mate van herstel zijn onbekend. Maar ook ontbreekt 
de capaciteit om in elke schademelding diepgravend op 
zoek te gaan naar de potentiële financiële consequen-
ties. 

De praktijk leert dat als we het dossier eerder in handen 
hadden gehad, de aanpak anders was geweest.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Een verkeerde of late inschatting van het financiële risico 
geeft een dossier een valse start. Dit is eerder regel dan 
uitzondering. Die valse start herstel je in de loop van de 
behandeling moeilijk. Zijn verzekeraar en wederpartij op 
de “verkeerde voet”  gestart, dan is nog nauwelijks een 
behandeling op gelijke voet mogelijk. De verwachtingen 
liggen te ver uiteen en het vertrouwen in een goede en 
correcte afwikkeling is ver te zoeken. Dit vraagt veel be-
middeling  en herstelcapaciteit van de schaderegelaar. 

Een te lage inschatting van de schadelast leidt tot een 
moeizaam proces van opschaling van de raming (de 
schadereserve). Dit beperkt de regelingsbereidheid aan 
de ene kant en de ruimte tot onderhandelen aan de an-
dere.  Alleen bij nieuwe feitelijke informatie, bijvoorbeeld 
na medische expertise of na een inventarisatie door een 
arbeidsdeskundige,  is een schaderaming mogelijk en 
ontstaat een nieuw schaderegelingsperspectief. 
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Wat is er aan te doen?
De expert krijgt een letseldossier vaak om de persoonlijke 
benadering. Er komt een gesprek met het slachtoffer en 
zijn of haar vertegenwoordiger over de discussiepunten. 
Het gesprek leidt tot het oplossen van de impasses en tot 
een eindregeling. De vragen in zo’n intakegesprek moe-
ten snel een duidelijk beeld geven van de persoonlijke 
situatie van het slachtoffer. De analyse door de juiste vra-
gen, het passend doorvragen en de vergelijking voor en 
na ongeval, laten zien waar de schoen wringt.  Dit zou in 
de meeste gevallen alleen veel eerder moeten gebeuren.

Tip
Dus eigenlijk is mijn tip deze intakevragen, in een vereen-
voudigde vorm, bij elke behandelaar op het bureau  te 
leggen. Echter uit de contacten met behandelaren maak 
ik op dat de tijd ontbreekt om even kort telefonisch de 
vragen met het slachtoffer door te nemen. Is het letsel na 
enkele maanden niet geweken dan volgt er een nieuw 
contactmoment. Meestal ook weer schriftelijk. De tijd om 
een goede schaderaming op te stellen is dan aangebro-
ken. Alleen, de blinde vlekken maken een goede inschat-
ting niet mogelijk. Het veelgebruikte `piep/escalatie´ 
systeem heeft zijn beste tijd gehad, want het gevolg is 
dat afhandeling veel langer duurt en kostbaarder is dan 
nodig.

iCT-initiatieven
Gelukkig zijn er al ICT-initiatieven ontwikkeld, waarmee 
het melden en in kaart brengen van de schade door het 
slachtoffer zelf gebeurt. Bij de grote verzekeraars meldt 
hij of zij via internet-portals de schade en via behandel-
scripts wordt meer bekend over het letsel. Pas wanneer 
een dossier “uit” het script valt, en dus ernstiger vormen 
aanneemt, komt de behandeling in handen van een me-
dewerker.  Maar de “grote” zaken zijn gewoon te divers 
van aard en komen te weinig voor om via een big-data-
aanpak direct op te vallen. Ook kan een (medische) be-
perking van het slachtoffer ervoor zorgen dat een stan-
daardaanpak niet zal werken. Het komt dan toch neer op 
de ervaring en het inzicht van de schadebehandelaar. Met 
behulp van de huidige ICT-initiatieven kan je dus prima 
een eerste grove selectie maken. Mijn inschatting is dat 
de 20/80 regel wordt nagestreefd, maar dat  deze 20% 
niet tijdig wordt beoordeeld.  Die 20% is wel het groot-

ste deel van de totale schadelast. Hier valt voordeel te 
behalen door juist te kijken naar de huidige procesgang.  
Ik ben ervan overtuigd dat een actieve en persoonlijke 
aanpak meer opbrengt. Daar hoort een juiste inventari-
satie door het stellen van de goede vragen op het goede 
moment bij. 

Welke vragen?
Afhankelijk van de schadesoort, de verzekeringsvorm, en 
aansprakelijkheidsgrondslag passen bepaalde vragen 
bij een slachtoffer. De antwoorden moet een schadere-
gelaar analyseren  en voorzien van een financiële verta-
ling. Na zo’n gedegen analyse beperk je de schade met 
een goed plan van aanpak. Het slachtoffer zal daar in 
aanvang geen idee van hebben dus krijgt goede onder-
steuning. Samenvattend kan ik zeggen: Inventariseren op 
schade-indicatoren “aan de poort” leidt tot hogere kwa-
liteit en hogere snelheid tegen lagere schade en kosten.

Quickscan
Wij hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met 
het uitvoeren van quickscans bij gespecialiseerde scha-
deverzekeraars en makelaars. Wij nemen de portefeuille 
door om aan de hand van een quickscan de diverse risi-
covormen in kaart te brengen en de schade-indicatoren 
te voorzien van de juiste intake-vragen. We adviseren 
en  vertalen deze naar een goede schaderaming en een 
doeltreffend plan van aanpak. Daarmee bereiken we een 
omslag in de vroege inschatting van het financiële gevolg 
van een letselclaim.   

Heeft u als verzekeraar nog niet kennisgemaakt met onze 
quickscan? Graag nemen wij ook uw portefeuille door. 
Voor informatie: marcpunt@ttpexpertise.nl <

Inventariseren op schade-

indicatoren “aan de poort” leidt 

tot hogere kwaliteit en hogere 

snelheid tegen lagere kosten
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“Is drogen ‘één pot nat’? 
Nee, wij weten ons te 

specialiseren”
Joost Rozestraten (40) zit al ruim twintig jaar in het vak. Na zijn elektrotech-
nische opleiding kwam hij nog voordat hij twintig jaar oud was in dienst 
van een grote marktpartij op het gebied van reconditioneren. Zo’n kleine 
tien jaar in loondienst begon het steeds meer te kriebelen bij hem dat hij 
als zelfstandig ondernemer in deze branche verder wilde, waarbij hij zich 
wilde toeleggen op het drogen. Dat wist hij bij het starten van zijn bedrijf 
van meet af aan, wat hij dan ook in de bedrijfsnaam duidelijk maakte: 
Droogspecialist.  “Mijn eigen naam als bedrijfsnaam zou de markt toen niet 
zoveel gezegd hebben, maar een of andere fantasienaam, voelde ik ook 
niet voor. ‘Droogspecialist’ klinkt goed en zegt precies waar wij voor staan.” 
Op 1 november 2017 bestaat zijn bedrijf tien jaar.

Begonnen als éénpitter en enkele verhuizingen verder, 
heeft Joost Rozestraten met zijn bedrijf op de huidige 
vestiging in Bodegraven nu de beschikking over een kan-
toorruimte, een werkplaats en verschillende magazijnen 
met uiteenlopende apparatuur die paraat staat om ver-
huurd te kunnen worden. We zien stellingen vol met on-
der meer adsorptiedrogers, bouwdrogers, ventilatoren 
en heaters, variërend van kleine formaten tot manshoge 
exemplaren. “Mensen die hier te gast zijn reageren veelal 
verrast op de grote hoeveelheid apparatuur die wij heb-
ben staan. Maar dat nu maakt het juist mogelijk dat we 
onze dienstverlening kunnen bieden. Als klanten een 
behoefte hebben op ons gebied, kunnen wij hen letter-
lijk altijd helpen. En die behoefte is uit de aard der zaak 
niet goed te voorzien, niet goed te plannen. Daarom is 
het zo cruciaal dat wij kunnen waarmaken de klant altijd 
te kunnen helpen. En ja, daar heb je een flinke voorraad 
aan hoogwaardige apparatuur voor nodig.” Verscheidene 
adsorptiedrogers zijn door onze eigen technische dienst 
zo aangepast dat ze mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
in een container (zie foto) of in een aanhangwagen. 
“Die containers takelen we bijvoorbeeld zo een ruim in 
van een schip, of zijn snel inzetbaar bij een calamiteit, 
de bedieningspanelen zitten aan de buitenkant van de 
container, we hoeven alleen de slangen en de kabels 
aan te sluiten en draaien maar. De aanhangwagens rij-
den we ook gebruiksklaar naar opdrachten toe, stekker 
in het stopcontact, slangen aansluiten en de apparatuur 

is klaar voor gebruik. Het verhoogt de snelheid en flexibi-
liteit en werkt kostenbesparend.” 

ontzorgd drogen
Het onderscheidende van de dienstverlening is niet al-
leen dat de klant geen zorg over de beschikbaarheid van 
de benodigde apparatuur hoeft te hebben, maar ook dat 
de klant ontzorgd wordt bij het installeren en gebruiken 
ervan. Voor deze dienstverlening heeft het bedrijf, naast 
Rozestraten zelf, twee technische mannen op de weg zit-
ten en twee mannen in de binnendienst. Twee dames 
(parttime) zorgen voor de administratie. “Ik ben momen-
teel niet aan het adverteren voor uitbreiding van het per-
soneel. Dat neemt niet weg dat ik graag in gesprek ga als 
zich technisch vaardige mensen aandienen, die net zo en-
thousiast voor het droogvak zijn als wij dat zijn. Er is nog 
volop groeipotentie in de gespecialiseerde droogmarkt. 
Daarom ook hoef ik de uitbreiding van mijn activiteiten 
niet te zoeken in andere vormen van dienstverlening. 
Schoonmaken na brand bijvoorbeeld, daar blijven we 
vanaf. Wij doen uitsluitend waar we heel goed in zijn: dro-

Joost Rozestraten bij adsorptiedroger in een container
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gen, verwarmen, ventileren en vochtmeten. Dat maakt 
het allemaal heel duidelijk voor onze opdrachtgevers.” 

Casus dak datacentrum
Rozestraten is een echte praktijkman en hij kan erg en-
thousiast vertellen over verschillende specifieke casus-
sen waarin zijn bedrijf voor een gewaardeerde oplossing 
van een probleem van een klant heeft gezorgd. Een re-
cent voorbeeld betreft een spoedgeval juli jl. voor een 
grootschalig nieuwbouwproject in Frankfurt (zie foto). 
Kort voordat het in aanbouw zijnde datacentrum opgele-
verd moest worden, druppelde vocht van de binnenkant 
van het dak. Het betrof een dakoppervlakte van 4.400 
m2. Wij werden op een dinsdag gebeld. Twee dagen later 
waren we met vijf containers materieel en drie medewer-
kers ter plaatse.  Het dak was dichtgeplakt in de winter, 
in een tijd dat het daar nog niet vrij van sneeuw en ijs 
was. Ook waren er door andere oorzaken lekkages ont-
staan. We hebben eerst de plekken aangepakt waar het 
meeste vocht detecteerbaar was. Binnen 24 uur zijn we 
erin geslaagd het druppelen te stoppen op die ernstigste 
probleemplekken. We zijn in totaal twee weken bezig ge-
weest met aansluiten van al ons materieel op het dak en 
het laten draaien en monitoren ervan en uitvoeren van 
metingen. Uit onze vochtmetingen bleek dat er op 80% 
van het dakoppervlakte problemen waren. Na twee we-
ken waren over het gehele oppervlakte van het dak de 
problemen grotendeels onder controle. De medewerkers 
zijn vervolgens naar huis gegaan, maar de apparatuur is 
er nog zo’n zes weken blijven draaien. Wekelijks zijn er 
medewerkers naar de opdracht gegaan voor controle en 
metingen.” 

Vloerisolatie
Het probleem in dit geval was, dat het vocht in de isola-
tielaag van het dak was terechtgekomen. Dat vraagt spe-
ciale technieken om het vocht te verwijderen, waarbij on-
der meer wordt gebruikgemaakt van ventilatiestromen. 
Het bedrijf past deze technieken ook vaak toe als vocht 
in de isolatielaag van een vloer is terechtgekomen. Dat 
kan bijvoorbeeld een betonnen of een stalen ondervloer 
zijn, met daarop de isolatielaag en daarop een deklaag. 
Complicerende factor kan de vloerverwarming zijn die 
door de isolatielaag heen loopt. Deze wordt eerst ther-
mografisch gedetecteerd, waarna zonder deze vloerver-
warming te beschadigen in de vloer gaten kunnen wor-
den geboord voor het aanbrengen van de apparatuur. Als 
wij op bezoek zijn bij Droogspecialist, is een medewerker 
bezig met het maken van een demonstratieopstelling 
van zo’n uit meerdere lagen bestaande vloer. Het bedrijf 
presenteert zich volgende maand namelijk in Ahoy Rot-
terdam op de beurs Europort. Niet alleen in gebouwen 

maar ook in schepen wordt met dergelijke meerlaagse 
vloeren gewerkt en doen zich vochtproblemen in de iso-
latie voor. 

Conditioneren scheepsruim
Op de beurs zal er ongetwijfeld ook belangstelling zijn 
voor de andere toepassingen die Droogspecialist voor de 
scheepvaart biedt, zoals bijvoorbeeld het conditioneren 
van een scheepsruim. Denk eens aan een transport van 
rollen staal van Nederland naar China. Tijdens die lange 
zeereis komt het schip in andere klimaatgebieden met 
hoge luchtvochtigheid en neemt op zee de ziltheid ervan 
toe. Zonder het ruim te conditioneren zou de lading grote 
schade kunnen oplopen. 

innovatie
Ook in de droogtechniek staat de innovatie nooit stil. Zo 
wordt steeds vaker luchtkussen-droging toegepast, om 
efficiënt en energiezuinig te kunnen drogen. Zijn elek-
trotechnische achtergrond komt goed uit bij allerlei in-
novatie op het gebied van remote meten en monitoren 
van vocht. Er hoeft zelfs geen wifi beschikbaar te zijn om 
dergelijke op afstand werkende draadloze oplossingen te 
bieden. 

Europort beurs
Hierboven gaven wij slechts een kleine greep uit de vele 
toepassingen die Droogspecialist biedt. Joost Rozestra-
ten nodigt iedere geïnteresseerde van harte uit om van 
7 tot en met 10 november 2017 op de Europort-beurs in 
Ahoy Rotterdam langs te komen op zijn stand (te vinden 
in Hal 4 onder nummer 4307; de link om u gratis aan te 
melden vindt u op onze website in het ‘Nieuwsoverzicht 
oktober 2017’, Ontmoet Droogspecialist op Europort 
2017). Hij demonstreert er verschillende droogappara-
tuur en deelt graag zijn praktijkervaring.<

Casus dak Frankfurt

10-jarige Droog-

specialist presen-

teert zich op beurs 

Europort



Eigenaar Ymo Kooistra: “Mijn vader heeft vanuit 
het verleden een goede verstandhouding opge-
bouwd met tal van schade-experts. Mede dankzij 
die naamsbekendheid worden we geregeld 
benaderd om biedingen uit te brengen. Biedin-
gen doen we eigenlijk zelden op afstand, tenzij 
we de expert heel goed kennen en precies weten 
wat we kopen. Meestal stappen we gewoon in de 
auto, ook al moeten we de hele Benelux doorrij-
den. Zeker bij een schade aan elektronica waarbij 
wij de garantie en dus het risico kunnen over-
nemen. Dan willen we de partij toch graag met 
eigen ogen bekijken. Na inspectie van de partij 

besloten we diezelfde middag nog te bieden. 
Eind van de dag werd de opdracht gegund en 
vond de betaling plaats. 

Wie het kleine niet eert 
is het grote niet weerd 

Diezelfde avond nog rukten we uit om de partij 
op te halen met een team dat al jaren voor ons 
werkt en eigen vrachtwagens speciaal ingericht 
om goederen netjes te vervoeren.”  Vader Epie 
vult aan: “Daardoor kan ons bedrijf snel acteren. 
En dat is ook waar het uiteindelijk om draait: om 

snelheid, zodat gedupeerden geen vertraging 
oplopen. Snelheid van bezichtiging, betaling en 
logistieke afhandeling. En daarnaast moet je alles 
kunnen en willen kopen. We konden onlangs nog 
de gehele voorraad van een winkel met merk-
kleding met rookschade kopen. Die merkkleding 
is voor ons een heel mooi product om in onze 
eigen winkels te verkopen. Niets is ons te gek. 
Op gewoon een doosje telefoons van een paar 
honderd euro bieden we. Op de inboedel van 
een compleet tuincentrum van enkele miljoenen 
bieden we ook. Wie het kleine niet eert is het 
grote niet weerd.” 

Water-,  brand- of transportschade?
Kooistra Opkopers is een vertrouwde naam in de markt. Een 
Dokkums bedrĳ f dat bekend staat om haar snelheid, fl exibiliteit 
en goede biedingen bĳ  het opkopen van alle mogelĳ ke schade-
goederen na rook-, water-, brand- of transportschade. Met ruim 
45 jaar ervaring in de branche, eigen winkels in het noorden van 
het land en een groot internationaal netwerk kunnen zĳ  gegaran-
deerd goederen kwĳ t. Zĳ  leggen dan ook altĳ d een bieding neer. 
Fair. Snel. Die faire prĳ s, snelheid, fl exibiliteit en goede naam zĳ n 
misschien wel dé redenen waarom zĳ  onlangs gebeld werden 
door een verzekeraar: of zĳ  een bieding wilden doen op een 
grote partĳ  elektronica met waterschade.

Je kan het zo gek niet bedenken of Kooistra Opkopers koopt het! 
Zelfs elektronica met waterschade.

(advertorial)
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FoCWA Schadeherstel Awards

Op het FOCWA-congres werden de ‘FOCWA Schadeherstel Awards’ uit-
gereikt, de awards voor de best beoordeelde FOCWA-schadeherstellers. 
Dat waren voor Drenthe: A.A.S. Autoschade Roggeveld Roden BV, voor 
Flevoland: A.A.S. Autoschade Dronten, voor Friesland: A.A.S. Hoogstra 
Autoschade Specialist, voor Gelderland: ABS Autoherstel Hanegraaf en 
Heij, voor Limburg: A.A.S. Autoschade Merkelbag B.V., voor Noord-Bra-
bant: ABS Autoherstel Van Houtert, voor Noord-Holland: Autoschade 
Herstel Haarlemmermeer, voor Overijssel:  ABS Autoherstel Groen, voor 
Utrecht: ABS Autoherstel Ad de Goey en voor Zuid-Holland: ABS Autoher-
stel H. Hoogvliet Oud-Beijerland. Autoschade Herstel Haarlemmermeer 
won de award voor best gewaardeerde FOCWA-schadeherstelbedrijf in 
Nederland. Deelnemers aan het congres maakten kennis met de pri-
meur van de nieuwe consumentencampagne van FOCWA (zie verder 
onze website 05-10-2017).

Zelfrijdende-autoverzekering
Centraal Beheer meldt als eerste in Ne-
derland zelfrijdende elektrische (deel)
auto’s te gaan verzekeren. Achmea, waar-
van Centraal Beheer een label is, heeft 
hiervoor een overeenkomst gesloten met 
het Eindhovense bedrijf Amber. Op de 
foto Robert Otto, lid van de raad van bestuur van Achmea (links) en Ste-
ven Nelemans, CEO van Amber. Het bedrijf gaat vanaf 2021 zelf de Amber 
One produceren. Wij vroegen de verzekeraar, wanneer de eerste ‘zelfrij-
dende-autoverzekering’ naar verwachting ingaat? Dat zal begin 2018 zijn 
als Amber start met de eerste testen van de door Amber naar autonoom 
rijden aangepaste BMWi’s (zie verder onze website 11-10-2017).

Poliskraker.nl uitgebreid met AVB
Poliskraker.nl biedt nu ook vergelijkingen van polisvoorwaarden voor 
aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB). 

Eind 2016 werd door Poliskraker.nl gestart met de vergelijking van voor-
waarden van cyberpolissen. Daarna volgde in juni 2017 de AOV-module 
in samenwerking met Adfiz (Clarus-module). Begin september werd de 
module voor collectieve inkomensverzekeringen toegevoegd. De mo-
dule AVB is ontwikkeld in samenwerking met Rupununi Advies B.V., het 
bedrijf van registermakelaar in assurantiën Sietze de Jong. Binnenkort 
wordt er een module beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen toege-
voegd (zie verder onze website 27-09-2017). 

Ruim 100 LetselVrouwen in het rood

Voor de 4e keer is de bijeenkomst van ‘LetselVrouwen’ gehouden. Dit is 
een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de 
letselschadebranche (in de verschillende disciplines van het vakgebied).

Er is geen open inschrijving maar alle deelnemers worden persoonlijk 
uitgenodigd. De genodigden kunnen laagdrempelig in contact komen 
met (collega) schadebehandelaars, arbeidsdeskundigen, medisch advi-
seurs, managers, herstelcoaches, schade-experts, advocaten en media-
tors uit het vakgebied. Voor ruim honderd vrouwen werd door Carolina 
Pruis, (bekend van het boek ‘vrouw op de apenrots’) gesproken over 
vrouwelijk leiderschap. Vervolgens sprak interventiecardiologe Yolande 
Appelman over het ‘vrouwenhart’. Omdat het de dag na het evenement 
‘dress red day’ was - een dag in het kader van aandacht voor hart- en 
vaatziektes bij vrouwen - droegen alle dames iets roods (zie verder onze 
website 04-10-2017).

Koppeling vergelijkings- aan salarispakket
Op de foto Harm Vollmuller van 
RISK Verzekeringen (links) en 
Ruud van Leeuwen van Loket.nl. 
Beide bedrijven gaan samenwer-
ken. Dankzij de koppeling van 
het Subliempakket van RISK aan 
de applicatie voor online salaris 
en personeel van Loket.nl kun-
nen werkgevers en werknemers verzekeringen vergelijken, offertes uit-
gebracht krijgen en verzekeringen afsluiten met één applicatie.

Van Spaendonck Services is de ontwikkelaar van Loket.nl, dat naar eigen 
zeggen de afgelopen jaren is uitgegroeid tot marktleider op het gebied 
van online salaris en personeel binnen het MKB. 250 accountantskan-
toren in Nederland maken er gebruik van en ruim 100.000 werkgevers. 

Het door RISK ontwikkelde vergelijkingspakket ‘Subliempakket’, met 
zo’n 250 verschillende verzekeringsproducten erin, kan worden gekop-
peld aan CRM-software, zodat de gebruiker met de reeds bekende gege-
vens eenvoudig en snel een polis geoffreerd kan krijgen en een verzeke-
ring kan afsluiten (zie verder onze website 26-09-2017).
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FRAUDtalks van FRiSS
FRISS hield voor 150 bezoekers in 
het Nationaal Militair Museum in 
Soest de bijeenkomst FRAUDtalks. 
Daarop spraken o.a. Frank Ceder-
hout (Deloitte) dat het raadzaam is 
meer aandacht te geven aan waakzaamheid en weerbaarheid (zie ver-
der ‘Er is een fraude controle-paradox’ op onze website 22-09-2017) en 
Diefstal & Recovery-praktijkman Ron Vermeulen (Brightmaven). De laat-
ste behandelde onder meer de casus van de uit Wenen gestolen draai-
molen die bij de Olympische Winterspelen van Sochi werd teruggevon-
den. Op de foto (door Eva Charlotte) bevraagt dagvoorzitter Dick Berlijn, 
oud-commandant der strijdkrachten, de recoveryspecialist (zie verder 
‘het pad van het gestolen object’ op onze website van 22-09-2017).

Schade Regie Centrum feestelijk geopend 
Schade Regie Centrum (SRC) heeft in zijn 
kantoor in Wouw met genodigden op fees-
telijke wijze stilgestaan bij de start van 
het bedrijf. Bij de officiële opening waren 
verschillende herstelbedrijven, experts en 
verzekeringsbedrijven aanwezig, die geza-
menlijk het glas hieven op de nieuwe onder-
neming. Aansluitend was er volop gelegenheid om te netwerken onder 
het genot van een borrel & bite. Dat laatste element werd verzorgd in-
clusief een smakelijke bbq. 

SRC is enkele maanden geleden opgericht door Louis Schenkel (links) 
en Steven Mc Gill (rechts) (zie verder onze website 02-10-2017). 

openclaims wint Europese award
Bij de jaarlijkse European Fintech Awards is Openclaims gekozen tot 
Europees insurtech-bedrijf van het jaar. Openclaims werd gekozen uit 
een longlist van 42 Europese insurtech-bedrijven. Openclaims won de 
competitie met zijn ‘veilingmodel’. Openclaims bereidt zich op dit mo-
ment voor op een internationale uitrol van zijn activiteiten. De andere 
twee finalisten waren overigens ook Nederlandse bedrijven, te weten 
InsureApp en Gavin (zie verder onze website 29-09-2017).

Quintes op overnamepad buiten Randstad 

Crestline Investors, een Amerikaanse 
institutionele belegger, gaat in ons 
land investeren in Quintes Holding BV. 
Het gaat om een minderheidsbelang 
zonder enige zeggenschap en om een 
lening. Quintes gebruikt de financiële 
armslag die hierdoor ontstaat voor acquisities. Het wil buiten de Rand-
stad de portefeuille zakelijke verzekeringen uitbreiden. Gijsbert van de 
Nieuwegiessen (foto) is de CEO van Quintes Holding BV. 

De acquisities die Quintes Holding de afgelopen jaren heeft gedaan 
zijn Kroezen (Culemborg),  Deugd en Terpstra (Geldermalsen), Quintes 
(Uden), Wiersma-Walvius (Groningen), Commandeur (Zwaagdijk Oost), 
Timmermans Koch en Brink (Nijmegen), Beijer (Hoofddorp, alleen de za-
kelijke portefeuille) en Ulrich en Hardick (Meppel). Bij het bedrijf werken 
nu in het totaal 120 mensen (in fte). Die werken vanuit de vestigingen 
Groningen, Zwaagdijk Oost, Culemborg en Uden. (zie verder onze web-
site 05-10-2017). 

AVG-ondersteuning voor Adfiz-leden
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van per-
soonsgegevens door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming). Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering van 
het intermediair. Adfiz ontwikkelt een uitgebreid Privacy-programma om 
haar leden te ondersteunen. In het voorprogramma van de Nieuwjaars-
bijeenkomst (11 januari) komt het thema aan bod. Tot aan mei 2018 zal 
Adfiz op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering 
van de AVG:

•  Stappenplan
•  Privacy-portaal
•  Privacy-gedragscode, de vertaling naar de praktijk van de 
 beroepsgroep
•  Bijeenkomsten
•  Privacy-specials (nieuwsbrieven)
•  Marktoverleg met stakeholders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, 
 SIVI, systeemhuizen en aanbieders 
(zie verder onze website 29-09-2017). 

In september werd door Adfiz het jaarlijkse Zakelijk Platform gehouden. 
Het plenaire thema was ‘insurtech’ (zie verder onze website 21-09-2017). 
Daarna konden de ongeveer 90 bezoekers kiezen uit één van de drie pa-
rallelsessies, met als onderwerpen pensioenen, zorgverzekeringen en 
bedrijfsschadeverzekeringen. Dat laatste onderwerp werd behandeld 
door Raymond Bothof van expertisebureau Context (zie voor het verslag 
van die sessie onze website 18-10-2017).

Antwoorden weer-quiz
Vragen zie pagina 14
• Gestegen met 1,7%
• Minder dan 850 mm (nl. 833 in De Bilt; gemiddeld voor heel 
 Nederland 847)
• Met 18% (vooral door regen in herfst en winter)
• Meer dan 200 mm (nl. 208 mm in 1998 in Voorthuizen; op de Veluwe
 regent  het bovengemiddeld door de relatief hoge ligging; in een stad
 als Rotterdam regent het eveneens bovengemiddeld, door de 
 overmaat aan stenen, straattegels en beton)
• 14%
• 25 dagen (varieert sterk per regio, van 21 dagen in het noordoosten, 
 tot 34 in Noord-Brabant).
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•	 Woensdag	1-11
- Collectieve Schadevergoedingsactie in Per-
spectief, Leiden Law School, EYE Filmmuseum, 
Amsterdam
- Fact Finding in de aanpak van verzekerings-
fraude, (1 en 2 november)(alle branches), NIVRE 6 
PE-punten, Van Gelder Training & Advies, Hotel de 
Bergse Bossen, Driebergen
- Seminar Privacy (Risicodeskundige)(alle bran-
ches), NIVRE 4 PE-punten, Neele Vat Logistics, 
Maasvlakte

•	 Donderdag	2-11
- Marktdiner, VNAB, Grand Hotel Huis ter Duin, 
Noordwijk
- Training interviewtechnieken fraudeonderzoek (2 
lesdagen) (alle branches), NIVRE 6 PE-punten, SPV, 
Vaassen
- Seminar PGS 15 opslagvoorziening groter dan 10 
ton (Geassocieerd Register Risicodeskundge), NIVRE 
4 PE-punten, Neel-Vat Logistics, Maasvlakte

•	 Maandag	6-11
- Training Werken met de GBL en de Medische Para-
graaf, De Letselschade Raad, Den Haag
- Beursborrel, aangeboden door DEKRA Claims and 
Expertise B.V., VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum, Rotterdam

•	 Dinsdag	7-11
- Europees recht en verkeersongevallen, NIVRE 4 PE-
punten | NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij Kerckebosch
- Future of General INSURANCE 2017, www.market-
force.eu.com/insurance, Londen
- Opleiding Fraudeaangifte (2 lesdagen)(alle bran-
ches), NIVRE 6 PE-punten, SPV, Vaassen

•	 Dinsdag	7-11	tot	en	met	10-11
- Europort, tentoonstelling voor maritieme techno-
logie, Ahoy, Rotterdam

•	 Woensdag	8-11
- Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken - 
NIVRE 4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij-
Studiecentrum Kerckebosch
- Future of General INSURANCE 2017, www.market-
force.eu.com/insurance, Londen
- Training Fact Finding bij Interne incidenten ( 2 
lesdagen) (alle branches), NIVRE 6 PE-punten, Hotel 
de Bergse Bossen, Driebergen
• Anva Fest, open dag Anva, Amersfoort

•	 Donderdag	9-11	
- Medische kennis voor juristen: Verloskunde, NIVRE 
4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten niet juridisch, 
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
- Dutch Removal Claim Event, RVJ, Steigenberger 
Airport Hotel, Amsterdam (Schiphol)
- Workshop Fraudebeleidsplan (2 lesdagen)(alle 
branches), NBA 16 PE-punten, Fortress Academie, 
Naarden
- Helder rapporteren en klantgericht-E-mailen (2 
lesdagen) (alle branches), NIVRE 6 PE-punten, Hotel 
van de Valk, Amersfoort
- Veiligheid, Zekerheid en Vertrouwen (Geassocieerd 
Register Risicodeskundige)(Vervoer en Transport), 
Interpolis
- Fraude in de Letselschadepraktijk, NIVRE 5 

PE-punten, Hotel Breukelen, Breukelen, Uitgeverij-
Studiecentrum Kerckebosch

•	 Maandag	13-11
Certified Fraud Examiner (CFE), Amsterdam, Internati-
onal Management Forum

•	 Dinsdag	14-11
- Whiplash en de beperkingenvraag, NIVRE 4 PE-
punten | NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij-Studiecentrum 
Kerckebosch
- Nationaal Congres Brandpreventie, Brandpreventie 
Academy, Echteld

•	 Woensdag	15-11
- Module 1 Aansprakelijkheid in medische zaken: ba-
sis, actualiteiten/toekomst, NIVRE 4 PE-punten | NOvA 
4 PO-punten| Uitgeverij Kerckebosch
- Nationaal Congres Brandpreventie, Brandpreventie 
Academy, Echteld
- AMT Live (kennisevenement voor ondernemers en 
autotechnici van autoservicebedrijven), AMT, Autotron 
(Expodome), Rosmalen
- ISO 31000 Risicomanagement, International Ma-
nagement Forum, Brussel en Utrecht

•	 Donderdag	16-11
- Letselschade Raadsdag, De Letselschade Raad, 
Theater Figi, Zeist
- AMT Live (kennisevenement voor ondernemers en 
autotechnici van autoservicebedrijven), AMT, Autotron 
(Expodome), Rosmalen
- Anti-Fraude Professional (aanvang schriftelijke cur-
sus), International Management Forum
- Training Interviewtechnieken Workshop 1(2 lesda-
gen)(alle branches), NIVRE 6 PE-punten, Hotel de 
Bergse Bossen, Driebergen
- Data Protection Officer (DPO) in de praktijk, (aanvang 
schriftelijke cursus) International Management Forum
- Beaujolais Primeur Party, EMN, Golfbaan De Hooge 
Rotterdamsche, Bergschenhoek

•	 Dinsdag	21-11
- Wegwijs in het woud van Werkgeversaansprakelijk-
heid, NIVRE 4 PE-punten, Uitgeverij-Studiecentrum 
Kerckebosch, Hotel Breukelen, Breukelen

•	 Woensdag	22-11
- am:dag, am:, Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

•	 Donderdag	23-11
- Seminar What you see is what you get (personen-
schade), NIVRE 3 PE-punten, Corpus, Oegstgeest
- LRGD Symposium 2017, LRGD, Jaarbeurs, Utrecht

•	 Dinsdag	28-11
- Letselschade en Sociale Zekerheid, NIVRE 5 PE-
punten | NOvA 5 PO-punten, Uitgeverij-Studiecentrum 
Kerckebosch

•	 Woensdag	29-11
- Module 2: Aansprakelijkheid in medische zaken: 
verdieping I, NIVRE 4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten, 
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
- Fact Finding bij expertise (automotiv), NIVRE 6 PE-
punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen

•	 Donderdag	30-11
- Verdiepingscursus De Praktijk van schadefondsen, 3 

PO NOvA punten, Univeriteit Leiden, Leiden
- Verdiepingscursus oorzaken-onderzoek bij faillisse-
ment, 4 PO NOvA, 4 PE HQ, Universiteit Leiden, Leiden
- Letselschadeberekeningen bij verlies van Arbeids-
vermogen, NIVRE 4 PE-punten Hotel Veenendaal, 
Veenendaal, Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

•	 Dinsdag	5-12
- Risicoaansprakelijkheid bij evenementen, CCV, 
Regardz La Vie, Utrecht

•	 Woensdag	6-12
- Medische kennis voor juristen: Traumachirurgie & 
Neurochirurgie NIVRE in aanvraag | NOvA 6 PO-pun-
ten, Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

•	 Donderdag	7-12
- NIVRE cursus Scheepvaart en techniek Module 3, 
Berging en Hulpverlening, 6 PE-punten, BMT Surveys, 
Rotterdam
- Actualiteiten Letselschade, NIVRE 4 PE-punten, 
Postillion Hotel Utrecht, Bunnik, Uitgeverij-Studiecen-
trum Kerckebosch

•	 Maandag	11-12
- Verdieping strafrecht: Interpretatie van Bewijs, 4 PO 
NOvA, Universiteit Leiden, Leiden
- Training Open Source Intelligence (3 lesdagen)(alle 
branches), FOX-IT, Delft
- Beursborrel, aangeboden door Chubb, VNAB kennis- 
en ontmoetingscentrum, Rotterdam

•	 Woensdag	13-12
- Module 3: Aansprakelijkheid in medische zaken: 
verdieping II, NIVRE 4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten, 
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
- Casualiteit en Schade een leerstuk voor iedere jurist, 
4 PO NOvA, Universiteit Leiden, Leiden

•	 Vrijdag	15-12
- Actualiteiten Verbintenissenrecht, 4 PO NOvA 4 PE 
Cassatie, Universiteit Leiden, Leiden

•	 Maandag	18-12
- Verdiepingscursus Bewijslastverdeling in civiele za-
ken, 4 PO NOvA en 4 PE Cassatie, Universiteit Leiden, 
Leiden
- Actualiteitencursus Vervoerrecht. 3 PO NOvA, Univer-
siteit Leiden, Leiden

•	 Woensdag	20-12
- Fact Finding bij expertise (brand-varia), NIVRE 6 PE-
punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen

•	 Donderdag	21-12
- Anti-Fraude Professional (aanvang schriftelijke cur-
sus), International Management Forum
- Data Protection Officer (DPO) in de praktijk (aanvang 
schriftelijke cursus) International Management Forum

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 be-
houdt zich het recht voor aangemelde evenementen 
niet op te nemen; aan opname in deze agenda zijn 
geen kosten verbonden).
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Co Lo F o N
Karianne van de stadt 
(44) wordt per 1 decem-
ber 2017 benoemd tot 
directeur Inkomensver-
zekeringen bij Achmea. 
Zij volgt Georgette Fijne-
man op, die recent is benoemd tot 
directievoorzitter van Zilveren Kruis. 
Karianne stapte in 2010 over van KLM 
naar Achmea. Daar was zij de afgelo-
pen periode directeur Keten, Proces 
& Verandermanagement bij de divisie 
Schade & Inkomen. 

Hans groot (53) wordt 
per 1 november be-
noemd tot Chief Broking 
Officer (CBO) en lid van 
de directie van Aon 
Risk Solutions. Met 
deze benoeming legt hij zijn taken 
neer als CCO/COO van Aon Benfield 
Netherlands. Hans heeft meer dan 
vijfentwintig jaar ervaring in de verze-
kerings- en herverzekeringsindustrie. 
Hij was eerder werkzaam als CEO Eu-
ropa bij schade-expert Cunningham 
Lindsey. Daarvoor was hij werkzaam 
bij de Delta Lloyd groep in diverse 
management- en directiefuncties in 
binnen- en buitenland (zie verder 
onze website 9-10-2017). 

Op 1 oktober 2017 is 
Marc schuling (46) 
in dienst getreden bij 
Cunningham Lindsey 
Nederland bv als MCL 
expert (Major & Complex Loss). Marc 
is zijn carrière begonnen bij Cun-
ningham Lindsey Marine en is in 2005 
naar Crawford overgestapt. Marc zal 
als expert beginnen en op termijn 
verantwoordelijk worden voor de 
aansturing van het Marine-team  (zie 
verder onze website 03-10-2017). 

candida vuijk-Out is 
per 1 oktober jl. be-
noemd tot medisch 
directeur bij de Bureaus. 
Candida Vuijk is - naast 
algemeen directeur Fran-
cie Peters - de eerste medewerker bij 
de Bureaus die is aangesteld als di-
recteur van een van de bedrijfsonder-
delen. Sinds 2008 is zij werkzaam als 
medisch adviseur aan verzekeraars-
zijde. In 2015 stapte zij over naar het 
Medisch Bureau en werkt sindsdien 
als medisch adviseur uitsluitend voor 
belangenbehartigers. Zij is overigens 
voorstander van het werken met één 
medisch adviseur (zie verder onze 
website 03-10-2017). 

Stijn zal zich bij Chubb op 
strategisch vlak bezig-
houden met het uitbrei-
den van de A&H business, 
Welmer jagerman 
versterkt het brandteam 
als Senior Underwriter Property. Eer-
der werkte hij bij Aegon 
en Allianz. Welmer zal 
zich vanuit het kantoor in 
Hoofddorp voornamelijk 
richten op de provinciale 
brandverzekeringsmarkt.

curtis bledsoe (43) is 
als Security & Data Pro-
tection Officer in dienst 
getreden bij FRISS. 
Bledsoe heeft een ach-
tergrond in IT-security 
en privacy (zie verder onze website 
van 20-09-2017).

Sinds 1 oktober jl. is 
anton Wilms (47) 
de nieuwe financieel 
directeur van Lengkeek. 
Samen met Hans de 
Hoog (directievoorzit-
ter) en Hielke Sevinga (directeur 
Expertise) vormt hij de directie van 
het bedrijf. Eerder was hij werkzaam 
bij onder meer PBLQ, Hertz en KPMG 
(zie verder onze website 14-09-2017). 

albert spijkman is sinds 15 
september jl. divisievoorzitter van 
Centraal Beheer. Hij is Pieter Louter 
opgevolgd.. Spijkman (57) werkt 
sinds 2012 bij Achmea (zie verder 
onze website van 13-09-2017). 
 
Per 1 september jl. zijn twee nieuwe 
experts in dienst getreden bij 
Andriessen Expertise B.V., 
mr. emmeken fijma en bea 
jalvingh. Beiden zijn personen-
schade / aansprakelijkheidsdeskun-
dige. Emmeken is de laatste jaren 
werkzaam geweest bij Cunningham 
Lindsey. Bea was voor haar overstap 
werkzaam bij Univé Verzekeringen 
(zie verder onze website van 07-09-
2017). 

Marjolein jansen 
(foto), Mieke berkhout 
en edwin Kwakkel zijn 
benoemd tot leidingge-
vend managementteam 
van Univé Rechtshulp. 
Marjolein Jansen is daarbij benoemd 
tot voorzitter van het management-
team (zie verder onze website 13-10-
2017).

bart Kling is bij InSha-
red in dienst getreden 
als ‘Head of Pricing 
and Analytics’. Hij was 
voorheen zelfstandig 
actuarieel consultant. Hij 
gaat invulling geven aan InShared’s 
ambitie om traditionele actuari-
ele technieken te combineren met 
nieuwe technologie (zie verder onze 
website 03-10-2017). 

CCS  heeft Max speur 
(foto) per 1 oktober 2017 
benoemd tot CEO. Hij zal 
tevens worden benoemd 
als statutair directeur 
van de vennootschap. Jan Bakker 
zal terugtreden in zijn functie als ad 
interim CEO maar blijft lid van het 
bestuur van CCS als COO en CTO (zie 
verder onze website 02-10-2017). 

Allianz Global Corporate & Spe-
cialty (AGCS) heeft theodoor de 
gier (foto) per 18 september 2017 
aangesteld als property underwriter. 
In zijn functie rapporteert 
Theodoor direct aan 
Victor de Jager, Under-
writing Property Manager 
bij AGCS Nederland. The-
odoor de Gier (34) was 
voorheen Property Underwriter bij 
Corins en daarvoor was hij account-
manager bij financieel adviseur de 
EBBgroep (zie verder onze website 
van 26-9-2017). 

Troostwijk Taxaties 
heeft de afgelopen 
maanden het team uit-
gebreid. alwin driessen 
(45) versterkt als Senior 
Valuer de afdeling ‘ban-
kentaxaties’. Hiervoor 
was hij werkzaam bij Cushman & 
Wakefield en de Belas-
tingdienst. Pembegül 
ilbay (27) versterkt de 
afdeling research (zie 
verder onze website van 
25-09-2017). 

Pim schotman (49) is op 
1 oktober jl. gestart met 
zijn eigen bedrijf Schot-
man Onderzoek. Hij is de 
afgelopen achttien jaar 
werkzaam geweest bij 
Achmea (zie verder onze website van 
22-09-2017). 

stijn réz is bij Chubb begonnen 
als Accident & Health Sales Leader. 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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• Bereddering, eerste noodhulp, salvage
• Verrichten HCL-stop
• Plaatsen bouwhekken
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• Specialistisch drogen
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• Lekdetectie
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Calamiteiten zijn altijd onverwacht en 
onplezierig. Denk aan brand- of stormschade, 
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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
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