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Ecosystemen

Anders dan commerciële verzekeringen, was de onderlinge 
verzekering een product van eigen bodem dat begin 17e eeuw 
opkwam. Vooral in de visserij was de onderlinge toen populair.  
Omdat de onderlinge gebaseerd was op vertrouwen, bleef deze 
beperkt tot groepen van kleine omvang, waar men elkaar goed 
kende. Zo werden de morele risico’s en antiselectie beteugeld 
(bron Zoeken naar zekerheid). 

Door de eeuwen heen hebben verzekeraars zich ontwikkeld: 
commerciële, onderlinge en mengvormen ervan. Kort voor de 
millenniumwisseling telde ons land nog meer dan duizend scha-
deverzekeringsmaatschappijen. Dat zijn er inmiddels heel veel 
minder. Is er door onder andere de grote hoeveelheid beschik-
bare data, social media en de mogelijkheden van insurtech een 
keerpunt bereikt? Nieuwe groepen vormen zich van mensen die 
elkaar ‘kennen’, waarbij fysieke nabijheid is vervangen door on-
line relaties. Daaruit kunnen nieuwe verzekeraars ontstaan.

Peer-to-peer netwerk was de term voor met elkaar verbonden 
computers. Nu is het ook een netwerk van mensen die via inter-
net rechtstreeks met ‘hun gelijken’ tot transacties kunnen ko-
men, zoals elkaar verzekeren. Commerciële partijen kunnen deze 
groepen door onder meer de inzet van informatietechnologie fa-
ciliteren. 

De nieuwe systemen die ontstaan worden overigens steeds vaker 
aangeduid als ecosystemen, waarbij met deze term leentjebuur 
wordt gespeeld in de biologie. Het is een netwerk van relaties 
tussen natuurlijke organismen, met daarin een circulatie van 
energie en materie. Het is idealiter onuitputtelijk. Ecosystemen 
vormen eveneens een voorbeeld voor de circulaire economie.  

‘Onderling’ en ‘duurzaam’ kunnen goed hand in hand gaan. Denk 
aan toekomstige mobiliteit, waarbij een groep gebruikers de 
auto en de daarbij horende lasten deelt (in het vorige week ver-
schenen CED Trendrapport Mobility wordt gesproken van een ex-
ponentiële groei van het aantal deelauto’s). Communities van au-
todelers kunnen zich voor de realisatie van hun toekomstdromen 
laten ondersteunen door vernuftige combinaties van automotive 
leveranciers, technologiebedrijven, financiers en verzekeraars. 

Mede dankzij telematica en kunstmatige intelligentie gaan zij 
deze eeuw het straatbeeld veranderen: connected zelfrijdende 
elektrische auto’s. Het wagenpark zal uiteindelijk krimpen, de 
schadefrequentie en -last dalen en de door social media afgeleide 
bestuurder zal niet langer een issue zijn. Dan is de cirkel rond. 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Heropening van het dossier ‘Lutine’

Interlloyd Averij (v/h John Hudig & Son) 
was eerste Lloyd’s agent buiten Engeland 

en is de oudste

“1 June 2018 is the 200 year anniversary of your Lloyd’s agency appointment in Rotterdam. according to our 
records this is the first Lloyd’s agency appointment ever to reach 200 years.” dit schreef david Lawrence, Head 
of agency van Lloyd’s agency vrijdag 1 juni jongstleden in een brief aan Huib Staal en Bert van Riessen die de 
directie voeren van interlloyd averij Bv.

Huib Staal (rechts) en Bert van Riessen (links) zijn erg 
trots op dit door Lloyd’s vastgestelde record. Dat is 
bepaald geen kleinigheid, zeker als we hierbij in ogen-
schouw nemen dat er tegenwoordig wereldwijd  een 
kleine 300 Lloyd’s agenten zijn. Dat aantal geeft boven-
dien de kracht van dit mondiaal gespreide netwerk op 

Cargo & Marine claimsgebied aan, van welk netwerk 
Interlloyd Averij deel uitmaakt. En omgekeerd zullen 
evenzoveel agenten gebruik kunnen maken van hun 
Nederlandse Lloyd’s-collega. Het is overigens niet zo, 
dat als je als bedrijf eenmaal aangesteld bent als Lloyd’s 
agent, dit voor altijd is.  “We worden doorlopend gemo-

nitord door Lloyd’s en om de drie jaar krijgen we een 
pittige audit. Dan worden er ook dossiers tot op detail-
niveau door Lloyd’s op kwaliteit beoordeeld”, geeft Bert 
van Riessen aan.

eerste agent buiten engeland
Er is nog een historisch feit te melden: toen John Hu-
dig & Son (een van de rechtsvoorgangers van Interlloyd 
Averij) in 1818 benoemd werd als Lloyd’s agent, was dit 
voor de eerste maal dat er in Londen een agent buiten 
de landsgrenzen werd benoemd. De wortels van het 
in de transportbranche gespecialiseerde expertisebe-
drijf Interlloyd Averij gaan nog veel verder terug in de 
tijd. A.C. Fraser & Co. is als de ‘pater familias’ te zien; 
het werd opgericht in 1736. De namen die verder de 
familie met rijke historie vormen zijn Alfred Schröder, 
Langeveldt Schröder, De Vos & Zoon en Wambersie & 
Gompertz. Al deze namen leven voort in het huidige 
Interlloyd Averij.  Bovendien heeft Interlloyd Averij een 
zusterbedrijf in België, Beeckman De Vos N.V. in Antwer-
pen. Het Belgische zusterbedrijf viert in 2018 dat het 
sinds honderd jaar Lloyd’s agent is. 

Rotterdam, amsterdam en Maasvlakte
Interlloyd Averij was jarenlang gevestigd aan de Boom-
pjes in Rotterdam, in het recentelijk gesloopte kantoor-
gebouw van het in Delta Lloyd opgegane Erasmus Verze-
keringen  (er komt een woontoren op die fraaie locatie 
aan de Maas, op een steenworp afstand van het VNAB 
kennis- en ontmoetingscentrum). Sinds anderhalf jaar 
is Interlloyd Averij nu niet minder fraai gevestigd, op de 
31ste verdieping van de Maastoren op de Kop van Zuid, 
met een waarlijk fenomenaal uitzicht (incluis de Boom-
pjes, de Hef en de Kuip) op waar ooit de maritieme ge-
schiedenis van deze wereldhavenstad begon. Naast het 
hoofdkantoor in het centrum van Rotterdam heeft In-
terlloyd Averij ook nevenvestigingen in Amsterdam en 
op de Maasvlakte. “Ondanks alle moderne technieken 
die ons tegenwoordig ten dienste staan, is en blijft het 
persoonlijke aspect en dus lokale nabijheid van belang 
in de transportschadebranche. Een niet onbelangrijk 
deel van onze relaties is in de hoofdstad – eveneens 
een belangrijke havenstad - gevestigd, zoals verschil-
lende internationale verzekeraars, makelaars en ook 
veel transport gerelateerde bedrijven. Op de Maasvlak-
te is onder meer veel te doen voor wat betreft container 
op- en overslag en transport. We hebben een tweetal 
specialisten in dienst die niet alleen expertiseopdrach-
ten vervullen, maar die ook met grote regelmaat inge-
huurd worden door de transportwereld als adviseurs 

projectlading. Zij geven advies over alles op het gebied 
van grote, zware en waardevolle ladingstukken. Onder-
deel van hun werk is dat ze voordat een schip geladen 
wordt in overleg met betrokkenen eerst tekeningen en 
berekeningen maken, aan de hand waarvan de ver-
schillende partijen als cargadoor, stuwadoor en kapi-
tein het schip beladen.” 

accent verlegd naar expertisewerk
Vroeger lag bij Interlloyd Averij het accent van de ac-
tiviteiten op ‘claims handling & settling’.  Alhoewel dit 
belangrijk is gebleven en vier medewerkers hiermee 
(inclusief het uitvoeren van regres ofwel recoveries) 
dag in dag uit bezig zijn voor internationaal werkende 
maatschappijen en makelaars, is het accent verlegd 
naar expertisewerk. Huib Staal en Bert van Riessen 
meegerekend is een tiental experts werkzaam bij In-
terlloyd Averij BV.  Zij zijn niet alleen actief op het ge-
bied van zee- en binnenvaart, maar ook wegverkeer, 
treintransport en luchtvaart behoren tot hun brede do-
mein en dat voor alle soorten goederen, maar ook voor 
schade aan casco en machinerieën van (zee)schepen.  
“En dat maakt het werk zo afwisselend; geen schade 
is identiek. Toen ik ruim 30 jaar geleden begon, vond 
ik dat wel erg spannend”, zegt de in Haarlem geboren 
Bert van Riessen, die naar eigen zeggen bij toeval in het 
expertisevak terechtgekomen is. “Ik werkte als jonge 
jongen bij de douane en had het daar niet zo naar mijn 
zin. Op zoek naar iets nieuws, was één van mijn solli-
citaties ruim 31 jaar geleden in Amsterdam bij Alfred 
Schröder, welk bedrijf sinds 1865 Lloyd’s agent was. 
Tijdens mijn sollicitatiegesprek heeft men mij uitgelegd 
wat men in het bedrijf precies deed. Ik heb in het ge-
sprek in alle openheid aangegeven dat ik niet wist om 
welk werk het ging.  Die eerlijkheid werd klaarblijkelijk 
op prijs gesteld, want ik werd aangenomen. Achteraf 
gezien zeg ik: ik heb heel veel geluk gehad dat ik toen 
ben aangenomen, want wat een prachtig beroep is het. 
En het is me gelukt doordat ik altijd mijn gezonde boe-
renverstand heb gebruikt. In de beginjaren ga je mee 
met ervaren rotten, geleidelijk aan krijg je meer eigen 
taken en zelfstandigheid. Als je dan uiteindelijk je eigen 
opdrachten krijgt, is het zoals eerder gezegd verdraaide 
spannend. Er is – bijvoorbeeld alleen al in te transpor-

Belgische zusterbedrijf Beeckman De Vos 
is 100 jaar Lloyd’s agent

door Jan Schrijver
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teren goederen – zoveel variatie, dat je nooit overal 
verstand van kunt hebben. Als je dan naar een schade 
toeging, ging er van alles door je hoofd heen: wat zou-
den ze je niet allemaal kunnen gaan vragen? Zie het als 
een positieve spanning, want je ontwikkelt je wel snel. 
Als je in het diepe wordt gegooid, leer je immers pas 
zwemmen. Ik heb toch wel zo’n tien jaar nodig gehad, 
voordat ik het gevoel had ‘het’ in de vingers te hebben. 
Mijn directeuren lieten me mijn fouten maken, zonder 
dat ik erop werd ‘afgebrand’. Dat principe huldig ik nu 
ook; absolute voorwaarde is wel dat degene die de fou-
ten maakt leergierig is.” 

transportschadebranche: zee van 
mogelijkheden
Huib Staal hoort het verhaal van zijn collega - instem-
mend knikkend -  aan. De intentie om te investeren in 
de ervaring van jongeren is bij Interlloyd Averij zeker 
aanwezig. “Maar”, zo merkt Staal op, “je moet wel con-
cluderen dat - zonder door te willen schieten in gene-
ralisatie - jongeren zèlf tegenwoordig minder lang de 
tijd nemen om ergens in te groeien.  Jammer, want 
ondanks de goede bedoelingen binnen ons bedrijf en 
ook elders in de branche om te investeren in personeel, 
treedt er vergrijzing op. Dat je enige jaren nodig hebt 
om het vak te leren, is in het geheel niet verwonderlijk, 

als je je bedenkt dat het bij goederenschades letterlijk 
uiteenloopt van paardensperma tot de meest hoog-
waardige onderdelen van een computerchipsmachine 
tot vliegtuigmotoren, of – maken we tegenwoordig ook 
mee - containers met sinaasappels waarin zich vluch-
telingen verstopt hebben of hadden. Als je als jongere 
in de transportwereld weet door te zetten, gaat er let-
terlijk een wereld voor je open met een zee van moge-
lijkheden”, zegt geboren Rotterdammer Huib Staal, die 
zijn loopbaan binnen het bedrijf ruim drie decennia te-
rug begon bij Wambersie & Gompertz. 

zeer gevarieerd werk
“Variatie in ons werk zit ‘m daarnaast uiteraard in het 
feit dat in het proces verschillende rollen te onder-
scheiden zijn. Zo stellen we niet alleen de omvang van 
de schade vast, maar we zullen er ook alles aan doen 
om deze te beperken. Neem een lading in een tanker-
ruim waarin contaminatie is opgetreden. Is er recon-
ditionering mogelijk? Is de lading te filteren? Is er een 
destillatieproces mogelijk? Is het als b-partij te verko-
pen? Veelal bekijk je samen met de tegenexpert de mo-
gelijkheden. Dan speelt ook nog mee of het zinnig is de 
vervuilde partij tijdelijk ergens op te slaan, en zo ja, is 
er ergens in de buurt van waar de lading zich bevindt 
een landtank beschikbaar? Of moeten we een tankertje 
laten komen? Ik neem maar een greep uit de vragen die 
gesteld kunnen worden. Een andere rol die wij hebben 
is de oorzaak vast te stellen. In dit voorbeeld ook een 
veelheid aan vragen die je je kunt stellen: zijn de goe-
deren verkeerd aan boord gegaan? Stonden er wellicht 
andere tanks open? Enzovoort.”  

Meneer van de verzekering…
Over de ‘rol’ van de expert gesproken, die is niet altijd 
geheel duidelijk bij de belanghebbende van de lading. 
“Meneer van de verzekering, wat gaan we doen, u bent 
immers de expert…”, zo word je vaak tegemoet getre-
den, vooral door diegenen die incidenteel met schades 
te maken hebben, is de ervaring van Staal en Van Ries-
sen. “Het is dan aan ons om daar duidelijk over te zijn: 
wij kijken mee over de schouder van de verzekerde, 
of hij verstandig handelt, zeg maar net zo verstandig 
als dat hij niet verzekerd zou zijn. Anders gezegd: wat 
zou je als verzekerde doen, als je zelf alles zou moeten 
betalen. Het helpt als dat kwartje valt.” Huib Staal hul-
digt in zijn werk nog een basisprincipe: “Je moet als 
expert altijd ‘voor jezelf’ blijven denken; vooral niet 
voetstoots aannemen wat iemand zegt. Als je alles op 

schrift hebt gezet in je rapport en je krijgt er ooit vragen 
over - misschien wel voor de rechtbank -  volstaat het 
bij de vragen die men je stelt niet om te antwoorden: ja 
dat zeiden ze… je moet alles hard kunnen maken, ook 
over tig jaren nog, pas dan heb je je werk goed gedaan.” 
Een goede expert dient dus in meerdere opzichten over 
goede communicatieve vaardigheden te beschikken, 
zowel mondeling als schriftelijk, waarbij dat laatste in 
de transportschadebranche bijna altijd in de Engelse 
taal geschiedt. “Voor ons is het zelfs gemakkelijker om 
dat in het Engels te doen, we weten niet beter en in die 
taal zijn er meer woorden om alles krachtig te formule-
ren dan in het Nederlands. Als we op verzoek van een 
opdrachtgever in het Nederlands rapporteren, moeten 
we wel eens naar woorden zoeken”, verduidelijkt Staal. 
Van Riessen geeft nog een voorbeeld van het commu-
nicatieve aspect in het werk: “We maken mee dat ver-
zekerden niet voor rede vatbaar zijn. ‘Dit zijn bescha-
digde goederen en ik heb geen beschadigde goederen 
besteld, dus ik wil deze door ons niet bestelde goede-
ren niet gelost krijgen.’ Verzekerde houdt voet bij stuk, 
ondanks dat hij c.i.f. heeft afgenomen (cost insurance 
freight). Dat vraagt dan de nodige uitleg en overtuiging. 
Als expert moeten wij duidelijk maken dat de lading 
eerst gelost moet worden en wij daarna aan de slag 
kunnen om de schade vast te stellen.”

denken in eeuwen
Huib Staal (62) en Bert van Riessen (52) werken dus 
beiden inmiddels ruim drie decennia voor dezelfde 
werkgever en voor hen geldt nog steeds ‘never a dull 
moment’ in een bedrijf waarin niet in decennia maar in 
eeuwen wordt gedacht. Het oudste dossier dateert van 
1799 en werd pas tien jaar geleden gesloten. We heb-
ben het hier over het roemruchte dossier van de “Lu-
tine”. Het van origine Franse schip (gebouwd in 1779 in 
Toulon) dat door de koningsgezinden aan de Engelse 
koning was overgedragen en daarmee onder Brits be-
vel kwam. In Engelse dienst blokkeerde het jarenlang 
op de Noordzee de toegang tot Amsterdam. Het schip 
zou aan zijn einde komen terwijl het een transport voer 
met onder meer een omvangrijke lading goudstaven 
aan boord. Het zonk vóór de kust van Vlieland. Het 
goud zou bedoeld zijn om de Hamburgse economie te 
redden, anderen beweren dat het bedoeld was om het 
salaris van de Britse soldaten in Europa te betalen. Hoe 
dan ook, het goud was verzekerd op de Londense markt 
en daarom werd ooit de hulp van de Lloyd’s agent in 
Nederland ingeroepen. De bel van de Lutine is boven 

water gekomen en hangt in het huidige en hing in de 
vorige gebouwen van Lloyd’s of London. Tot begin ja-
ren tachtig van de twintigste eeuw werd deze eenmaal 
geluid bij slecht nieuws, en tweemaal bij goed nieuws. 
Nu is de bel gescheurd. 

nieuw consortium voor berging Lutine
Er zijn vele legale en illegale pogingen gedaan door 
diverse partijen om het goud te bergen. Dat mocht en 
mag natuurlijk alleen met toestemming van Lloyd’s en 
onder regie van de Lloyd’s agent. “De laatste legale po-
ging een jaar of 10 geleden heeft niets opgeleverd. Wij 
waren daar wel aanwezig om de omvang van het even-
tueel te bergen goud en andere boven water komende 
voorwerpen vast te leggen”, zegt Huib Staal, die op zijn 
werkkamer de formulieren uit de kast haalt die toen ge-
drukt waren om de mogelijk te vinden goederen te re-
gistreren. De formulieren zijn blanco gebleven. Op zijn 
kamer staat ook een vitrinekast, zoals je die in musea 
aantreft, met daarin een verzameling stukken die uit de 
Lutine afkomstig zijn, zoals een dieplood en verschil-
lende kleine gebruiksvoorwerpen. Ook een ‘goudstaaf’, 
een replica van de enige goudstaaf die de vorige eeuw 
tijdens een door Lloyd’s gefiatteerde expeditie boven 
water is gehaald, te weten door het baggerschip de Ka-
rimata in 1938. Ook werden toen vijf kanonnen gebor-

Huib Staal heeft een vitrinekast op zijn werkkamer met een verzameling stukken afkomstig uit de Lutine Bert van Riessen voorziet gezonde groei, waarbij die groei tegenwoordig ook uit de Nederlandse markt komt
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gen, waarvan er tegenwoordig één op de kade van Har-
lingen pronkt. Voor kanonnen ploegt men de zee echter 
niet af, dat was financieel onbetekenende bijvangst. 
Volgens Van Riessen gaan er overigens geruchten dat er 
vissersdorpen in Nederland zijn die hun rijkdom te dan-
ken hebben aan gulden bijvangsten uit de Waddenzee. 
Alhoewel harde cijfers ontbreken, is de verwachting dat 
er nog 70 à 80% van het goud van de Lutine niet boven 
water is gekomen. Een nieuw consortium dat een ex-
peditie naar de schatten van de Lutine wil financieren 
en uitvoeren, heeft zich bij Lloyd’s aangediend. Zo heb-
ben zich wel vaker ‘goudzoekers’ gemeld bij Huib Staal, 
die de plannen beoordeelt en met Lloyd’s in Londen 
bespreekt. Doorgaans zien Lloyd’s en hun agent Interl-
loyd Averij geen brood in de plannen, in tegenstelling 
tot het consortium dat zich nu heeft aangediend. “De 
zee kan onstuimig zijn, dat weten we allemaal, en er 
zijn al grote gebieden afgezocht. Dit consortium pakt 
het dermate serieus aan, met gebruikmaking van de 
nieuwste technieken, dat wij er positief over gestemd 
zijn. Stiekem hadden we erop gehoopt dat deze zo-
mer, samenvallend met ons tweehonderdjarige Lloyd’s 
agentschap, met de expeditie begonnen had kunnen 
worden. Er is iets meer tijd nodig; wij verwachten dat 
het medio 2019 zover is dat de expeditie van start gaat.”  
Met andere woorden, het oudste dossier is heropend. 

20% omzet uit nederland
Interlloyd Averij is wat je noemt een bedrijf dat rijk is 
aan geschiedenis en dat tegelijkertijd gezonde groei 
voorziet in de toekomst, waarbij die groei tegenwoor-
dig ook uit de Nederlandse markt komt.  Bert van 
Riessen: “De laatste 10 jaar hebben wij groei weten te 
bewerkstelligen op de Nederlandse markt.  Wij heb-
ben veel tijd besteed om de Nederlandse markt uit te 
leggen dat wij als Lloyd’s agent niet alleen schades in 
het buitenland kunnen regelen via het Lloyd’s netwerk, 
maar ook in eigen land. Door dit uit te leggen is de Ne-
derlandse markt steeds meer bekend geraakt met de 
mogelijkheden van onze eigen expertisestaf waar een 
diversiteit aan kennis is om goederen, casco en techni-
sche schades op te pakken. Daarnaast hebben wij zoals 
eerder opgemerkt ook deskundigen die weten op wel-
ke wijze zware dan wel projectlading verscheept dient 
te worden om de risico’s voor verzekeraars te reduce-
ren. Ik schat in dat wij tegenwoordig 20% van onze om-
zet uit Nederland halen waar dit vroeger hooguit een 
paar procenten zijn geweest.” De buitenlandse omzet is 
van samenstelling veranderd, maar blijft groeien. Huib 
Staal daarover: “Van oudsher ontvangen wij vrijwel da-

gelijks een diversiteit aan transport gerelateerde scha-
des (goederen, casco, etc.) van verzekeraars over de 
gehele wereld. Als Lloyd’s en averijagent verzorgen wij 
niet alleen de expertises, maar ook de beoordelingen 
en claimsuitbetalingen waarna wij ook nog het regres 
ter hand kunnen nemen. Tegenwoordig zijn het vooral 
de Japanse en Chinese verzekeraars die van dit volledi-
ge pakket aan diensten gebruikmaken. De overige ver-
zekeraars doen vaak zelf de claimsbehandeling maar 
maken nog wel gebruik van onze expertise- en regres-
diensten. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
onze kernactiviteiten – zoals eerder opgemerkt - steeds 
meer op het expertisevlak zijn gaan liggen.” 

introductie op nieuwe markten als india
“Internationaal gezien bedienen we steeds meer lan-
den. Huib en ik reizen alle werelddelen af om de con-
tacten met verzekeraars en makelaars te onderhouden, 
en daarvan plukken we de vruchten.  Lloyd’s neemt ons 
ook mee op hun expansie. Zo werd onlangs een nieuw 
kantoor in India geopend en wij werden uitgenodigd 
om bij de opening aanwezig te zijn en daar bij verschil-
lende marktpartijen geïntroduceerd. Dergelijke contac-
ten onderhouden we ook al van Zuid-Amerika tot Afrika 
tot vele andere delen van Azië, zoals China”, vertelt Bert 
van Riessen, die in het kader van de internationale be-
trekkingen én het jubileum als Lloyd’s agent eind mei 
met een hardloopteam in China meedeed aan de ‘Gro-
te Muur Marathon’ en daarmee geld ophaalde voor het 
goede doel KWF. 

200 jaar gevierd op ss Rotterdam
Zowel mondiaal als op de Nederlandse markt gaat het 
Interlloyd Averij goed. “Dat er zowel in het buitenland 
als in eigen land vertrouwen is in Interlloyd Averij, daar 
zijn wij trots op”, zo besluiten Huib Staal en Bert van 
Riessen, die het 200 jaar agent zijn van Lloyd’s twee we-
ken geleden met relaties uit alle werelddelen als ook 
uit eigen land in stijl hebben gevierd op het ss Rotter-
dam met onder meer een rondleiding over het schip, 
een aangeklede borrel en een cocktailreceptie. <

Wij hebben ook deskundigen die weten op 
welke wijze zware dan wel projectlading 
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Preventie is geen 
‘verzekeraars-ding’ maar 

helpt de ondernemer
in en ook buiten de branche zien we het wel vaker: een bedrijf waar de groei op gegeven moment uit de hand 
loopt en waar pas na een ontvlechting en gezond maken van onderdelen, de focus weer op de kern van de 
werkzaamheden kan komen te liggen. in het geval van vivat: verzekeren. We spreken met twee dames, Sitske 
Mauritsz (rechts) en Carola Wijkamp-Hermsen (links), die het schadeverzekeringsbedrijf van vivat de afgelopen 
jaren weer op de rit hebben gekregen en die daardoor nu hun aandacht kunnen richten op nieuwe producten 
en productie. Met name op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen is door vivat-onderdeel Reaal het 
afgelopen halfjaar een inhaalslag gemaakt.

door Jan Schrijver

Verzekeraar Reaal heeft afgelopen jaren woelige tij-
den beleefd. De verzekeraar is ooit ontstaan uit loon-
dienstorganisaties De Centrale en Concordia, die beide 
waren ontsproten aan vakbonden. Na de fusie in 1992 
timmerde het nieuw gevormde Reaal aan de weg met 
een reeks commercials waarin wijlen Rijk de Gooyer de 
hoofdrol speelde als een verzekeringsfraudeur die met 
zijn gemarchandeer weg wist te komen met de woor-
den ‘foutje bedankt’. Dat deed binnen de branche het 
nodige stof opwaaien, want fraude is een groot pro-

bleem in de branche en daar grapjes over maken als 
verzekeraar werd door de branche als onverstandig ge-
zien. Hoe dan ook, de publiciteit legde de verzekeraar 
in die jaren in ieder geval geen windeieren. Zowel door 
autonome groei als acquisities zat de groei er stevig in. 
Reaal had qua distributie inmiddels strategisch geko-
zen voor het onafhankelijk intermediair. In dat kader 
paste goed de overname in 1995 van Hooge Huys. Ook 
deze verzekeraar had de transformatie meegemaakt 
van loondienstorganisatie naar via het intermediair 

werkende verzekeraar. In 1997 ging de verzekeraar sa-
men met de SNS Bank en vormde de SNS Reaal groep. 
De bank verkocht uiteraard bij voorkeur verzekeringen 
van de eigen verzekeraar. In 2000 werd ervoor gekozen 
via het onafhankelijke intermediair uitsluitend onder 
het label Hooge Huys verzekeringen te sluiten. Dat 
duurde vier jaar, waarna weer werd teruggegrepen op 
de merknaam Reaal. Na 2007 gingen ook Zwitserleven 
en de Nederlandse bedrijven van Winterthur en AXA op 
in Reaal en zwolg het bedrijf aan tot een van de groot-
ste verzekeraars van ons land. 

Wankelen
De combinatie van crisistijd en misgrepen op beleg-
gingsgebied brachten de bankverzekeraar aan het wan-
kelen. Overheidssteun was nodig. Bank en verzekeraar 
werden ontvlochten en de verzekeringsonderdelen 
werden in 2014 ondergebracht in de holding VIVAT.  (In 
2015 werd VIVAT door de staat voor één euro verkocht 
aan de Chinese verzekeraar Anbang. Niet dat de Chine-
zen hieraan een koopje hadden, want er diende zo’n 
1,35 miljard in VIVAT gestoken te worden. Medio 2016 
werd er door VIVAT een majeure reorganisatie aan-
gekondigd. De beoogde personeelsreductie van 30% 
werd nog datzelfde jaar doorgevoerd. Dat hield in dat 
van bijna twaalfhonderd medewerkers het dienstver-
band werd beëindigd. Bovendien werd het aantal loca-
ties verminderd en verhuisden verschillende onderde-
len naar locatie Amstelveen, van oudsher het kantoor 
van levensverzekeraar Zwitserleven. Zo verruilde het 
Reaal-schadebedrijf Zoetermeer voor Amstelveen. Ook 
Proteq, onder welk label VIVAT als direct writer de ver-
zekeringsmarkt bewerkt met vooral schadeverzekerin-
gen, is verhuisd naar Amstelveen en inmiddels omge-
labeld naar het nieuwe directe label van Vivat, nowGo. 

Schadebedrijf gezond maken
Niet lang na de overname (in augustus 2015) kwam mr. 
Sitske Mauritsz (51) over van Aegon. “Toen ik in gesprek 
was met VIVAT had de nieuwe aandeelhouder zich al 
aangediend. De opdracht die ik meekreeg was helder 
en uitdagend: het schadebedrijf gezond maken en op 
de kaart zetten. De schadebranche is kort-cyclisch en 
met de juiste mensen rendabel te maken en houden. 
Dat heb ik, na acht jaar NOG Verzekeringen - waar ik 
ooit ben begonnen in het verzekeringsvak - en zeven-
tien jaar Aegon wel geleerd. Overigens is NOG Verzeke-
ringen ooit overgenomen door Hooge Huys en ik kom 
hier nu collega’s tegen van toen en zelfs nog delen van 
de portefeuille van toen. De combined ratio verbeterde 
de afgelopen jaren. In 2015 lag deze op 109% en in 2016 
op 105% (102% zonder claims wegens extreem weer). 
In 2017 is de combined ratio verder verbeterd tot 99%. 

We hebben de slagkracht van het schadebedrijf verbe-
terd door een indeling in drie kolommen: Brand/Ove-
rige, Motor en AOV/Ongevallen. Per kolom zijn alle voor 
de desbetreffende kolom benodigde functies onderge-
bracht, dus zowel acceptatie als schadebehandeling, 
maar ook actuariaat, productontwikkeling, marketing 
en productcommunicatie. Dat is best een unieke ma-
nier van organiseren van een schadeverzekeraar”, zegt 
Sitske Mauritsz. Elke kolom staat onder leiding van een 
unitmanager. Dat zijn respectievelijk Alex de Langen,  
Chris Trip en Pim Hafkenscheid. Alleen special claims 
is in een afzonderlijke unit ondergebracht, die onder 
leiding staat van Marianne Heezen. Daarboven staat de 
driehoofdige directie van het schadebedrijf, die naast 
Sitske Mauritsz als COO en Carola Wijkamp-Hermsen 
als directeur intermediair bestaat uit Edwin Grutterink 
als CEO. 

Heldere doelen
Mauritsz: “Bij een reorganisatie is het begrijpelijk dat er 
een ‘intern gerichte blik’ leeft binnen een bedrijf. Maar 
voor de gezondheid van een bedrijf is het erg belangrijk 
dat dit maar van korte duur is. Het is niet goed om heel 
lang met jezelf bezig te zijn in plaats van met de klanten 
en de markt. Er was niet alleen de uitdaging van aan-
zienlijke personele reducties en mutaties en voor velen 
een nieuwe werkomgeving, maar ook van het doorvoe-
ren van een ingrijpende ‘legacy-sanering’ onder meer 
van onze schadesystemen. We zijn tevreden dat we in 
heel kort tijdbestek – van ongeveer een jaar – dit alles 
hebben kunnen doorvoeren. We hebben snel en goed 
de nieuwe organisatie neer kunnen zetten, met daar-
bij heldere doelen. De portefeuille gezond maken en 
houden. Meer gaan doen via het retailkanaal, onder 
meer door een nieuw op insurtech gebaseerd label als 
nowGo. En als derde pijler onze plaats van weleer te-
rugkrijgen op de zakelijke markt.” 

zakelijke markt via alle kanalen
Carola Wijkamp (47) geeft met betrekking tot de be-
nadering van de zakelijke schademarkt aan dat hierbij 
alle kanalen worden gebruikt ofwel dat men zowel een 
partij van belang wil zijn op de co-assurantiemarkt als 
op de provinciale markt, dat laatste zowel via het vol-
machtkanaal en via het intermediair als rechtstreeks. 
Sinds eind 2017 laat Reaal zich daarom meer zien in de 
zakelijke schademarkt. Zo bood de verzekeraar onlangs 
de beursborrel aan in het VNAB kennis- en ontmoe-
tingscentrum met als gastheer Jan Willem Norbart, de 
manager van de in Rotterdam gevestigde co-assurantie 
unit. De verzekeraar had als businesspartner een stand 
op de laatste Platform-bijeenkomst van Adfiz met als 
gastheer Frank Rensen, de ad interim Salesmanager 

Sitske Mauritsz...snel en goed de 
nieuwe organisatie kunnen 
neerzetten...
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van Reaal Schade. Evenmin ontbrak men als stand-
houder en sponsor op het recentelijk gehouden NVGA-
congres, waar Mieke Dadema, unitmanager Volmacht 
als gastvrouw optrad. “Het aanhalen van de banden 
met de distributiepartners vinden we heel belangrijk”, 
zegt Wijkamp, die voordat zij begin vorig jaar bij VIVAT 
in dienst trad, jarenlang bij één werkgever in de verze-
keringsbranche werkte. 

Nadat zij in de branche als commercieel medewerker 
startte bij de eigenzinnige ziektekostenverzekeraar 
Geové in Velp, stapte ze na ruim drie jaar in 1995 over 
naar het niet minder eigenzinnige Ohra, dat ook vooral 
bekend was als ziektekostenverzekeraar, maar dat als 
direct writer ook een uitgebreid pakket aan schade- en 
levensverzekeringen bood. Juist dat laatst genoemde 
productaanbod was voor haar een reden voor de over-
stap. Na tien jaar ‘leven’ bij Ohra, zette zij haar loop-
baan binnen het bedrijf voort in het schadebedrijf om 
uiteindelijk bij het overnemende Delta Lloyd te eindi-
gen als directeur van het particuliere schadebedrijf. 
Nog voordat er in het Amsterdamse/Arnhemse bedrijf 
sprake was van de volgende overname, had ‘Ohranees’ 
Wijkamp een nieuwe uitdagende stap gezet in haar car-
rière. 

Productaanbod verbeteren
Dat brengt haar - naast de particuliere kant van scha-
deverzekeringen - nu een verrijking doordat zij zich ook 
nadrukkelijk inlaat met zakelijke schadeverzekeringen, 
waaronder de beurstekening. Een andere aanvulling 
voor haar is, dat zij meer dan in haar laatste functie bij 
haar vorige werkgever externe contacten onderhoudt. 
Je gezicht laten zien in de markt is één, de markt ver-
overen vraagt uiteraard meer, te weten een product-
aanbod waarmee je als verzekeraar meekunt in de 
markt. Nu de organisatie op de rit staat, zijn in het af-
gelopen half jaar ook met het oog op het zakelijke pro-
ductaanbod de nodige stappen gezet, zegt Wijkamp. 
“Er zijn steeds minder maatschappijen die in ons land 
actief zijn in de zakelijke schademarkt. Niet voor niets 
uit het assurantie-intermediair zijn bezorgdheid over 
de teruglopende capaciteit in het zakelijke segment. 
Wij vinden dat wij daarin als grote Nederlandse verze-
keraar onze verantwoordelijkheid hebben. Eind vorig 
jaar hebben we voor mkb-risico’s ons Bedrijven Totaal 
Plan (BTP) verbeterd. De mogelijkheden zijn uitgebreid 
voor de branches brand- en bedrijfsschade, transport 
en werkmaterieel, AVB en beroepsaansprakelijkheid, 
machinebreuk en elektronica.  Acht producten zijn in-
grijpend vernieuwd, zoals de elektronica-verzekering 
en de zakelijke ongevallenverzekering. In het auto-

motive-onderdeel kunnen ook bestelauto’s verzekerd 
worden. De pakketkorting is zodanig gewijzigd dat 
het voor het binnenhalen van meerpostrelaties een 
concurrerender pakketproduct is. Nieuwe producten 
zijn toegevoegd, zoals technische verzekeringen, za-
kelijke rechtsbijstand en beroepsaansprakelijkheid 
als aanvulling op AVB. We denken hiermee niet alleen 
een goede propositie te hebben op het vlak van voor-
waarden en prijsstelling, maar ook uit het oogpunt van 
de goede mensen die nu voor deze zakelijke schade-
verzekeringen werkzaam zijn. We hebben zwaar geïn-
vesteerd in nieuwe collega’s met specifieke kennis en 
kunde op het gebied van onder meer underwriting en 
claims.” 

Kom maar weer op
Carola Wijkamp is realistisch. “We kunnen ons best in-
denken dat intermediairs verscheidene jaren gedacht 
hebben, dat zij bij Reaal niet langer aan het goede 
adres waren met verschillende van hun zakelijke ri-
sico’s. En we willen niets liever dan bewijzen dat dit 
echt verleden tijd is. Kom maar weer op dus, we willen 
graag meedoen op de zakelijke markt. In de accepta-
tiefase willen wij een goed beeld krijgen van het be-
drijf, zodat wij kunnen beoordelen welke preventie het 
beste past. Onze inspectie en daaraan gekoppelde pre-
ventie-adviezen berekenen wij niet door aan de klant. 
We willen graag op constructieve wijze meekijken op 
preventief gebied, gericht op het bieden van continu-
iteit aan ondernemers. Daarbij zullen we niet nalaten 
ook innovaties als het gebruik van sensoren in te zet-
ten. Ook door het bevorderen van risico-awareness 
bij ondernemers, is er voor iedereen winst te behalen. 
En laten we wel wezen, géén enkele ondernemer met 
een lange termijnvisie zit op brand of andere schade 
te wachten, ook al zijn ze goed verzekerd. We moeten 
werken aan een mindset dat preventie niet ‘een verze-
keraarsding’ is, maar dat de ondernemer er echt mee 
geholpen wordt. Al met al kunnen we ook moeilijke 
risico’s verzekerbaar houden, al zal het niet zo zijn 
dat alle risico’s acceptabel zijn. Om gezond te blijven, 
stellen we ‘marge’ boven ‘volume’. Zo willen we niet 
de sectoren ‘geldtransport’ of ‘springstof/vuurwerk’ 
verzekeren. Op de ongevallenverzekering zijn extreme 
sporten uitgesloten. Dankzij onze expertise op het ge-
bied van underwriting en preventie zijn er heel veel 
uitdagende sectoren waarvoor we wel in de markt 
zijn, industriële risico’s, metaalbewerking, horeca als 
voorbeelden. Het is wat dit aangaat van belang dat  
wij helder richting onze businesspartners com-
municeren welke risico’s op voorhand expliciet zijn  
uitgesloten.”  <  

Carola Wijkamp...niet voor niets 
uit het intermediair bezorgdheid 
over teruglopende capaciteit in het 
zakelijk segment; wij vinden dat 
wij daarin als grote Nederlandse 
verzekeraar onze verantwoordelijk-
heid hebben...
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Schadebureau 
Noord/Zuidlijn 

stond 15 jaar met 
de poten in de klei

voor de bouw van de noord/zuidlijn werd - na de nodige bestuurlijke vertragingen -  in april 2003 
het officiële startsein gegeven. nu 15 jaar later is de spectaculaire bouw van de metrolijn onder 
de historische binnenstad van amsterdam door de aannemer opgeleverd.  Op 22 juli van dit jaar zal 
de metro eindelijk gaan rijden. voor aanvang van het project had de gemeente amsterdam het ‘Schadebureau 
noord/zuidlijn’ ingericht, dat bestuurlijk onder het college van B&W viel, maar voor wat betreft de dagelijkse 
gang van zaken uiteindelijk onder de eigen verzekeringsmaatschappij van de stad, vga verzekeringen. “eén 
misvatting die in de markt heeft bestaan, was dat het project onverzekerd zou zijn. Het was wél verzekerd, 
al heeft het de nodige voeten in aarde gehad om het project verzekerd te krijgen”, zegt mr. Mirjam Heijnen, 
directeur van vga verzekeringen.

Dat die misvatting kon ontstaan, heeft overigens wel 
een voedingsbodem. Voordat Mirjam Heijnen het uit-
legt, eerst een kenschets van VGA Verzekeringen. Dat is 
sinds 1970 een verzekeringsmaatschappij N.V. Daarvan 
heeft de gemeente 100 procent van de aandelen. Voor 
het vastgoed van de gemeente en aan de gemeente 
gelieerde bedrijven wordt zelf de Brand-tekening ver-
zorgd. Ook wordt Aansprakelijkheid getekend. Dat kan 
bijvoorbeeld claims opleveren door schade die mensen 
in de gemeentelijke buitenruimte opdoen. De aanspra-
kelijkheid wordt ook gedekt voor het gemeentelijke 
vervoerbedrijf GVB. Daartoe horen ook de trams. Voor 
het motorrijtuigenpark van de Gemeente Amsterdam 
wordt zowel de WA- als Casco-dekking verzorgd. De 
jaarlijkse premieomzet van de maatschappij is 16 mil-
joen euro. Dat is exclusief ongeveer een half miljoen 
euro provisie uit bemiddeling voor zakelijke verzekerin-
gen, met name CAR. Daarnaast wordt jaarlijks 2 miljoen 
euro aan provisie geboekt voor particuliere verzekerin-
gen voor ambtenaren en hun gezinsleden, inclusief het 
collectieve zorgcontract. 

vga telt 18 schadebehandelaars
Er werken 62 mensen bij VGA (50 fte), waarvan 18 scha-
debehandelaars. Daarvan houden 6 specialisten zich 
met letselschade bezig en 2 met CAR-schades. Dat zijn 
relatief veel letselschadebehandelaars, concluderen 
we. “We behandelen alle letselschades zelf, ook als het 
om miljoenenschades gaat. En die zijn er. Een stad als 
Amsterdam kent door de omvang met enige regelmaat 
letselschades, denk aan de ‘stoeptegels’ en zo voort in 
de buitenruimte en alles wat daar nog meer fout kan 
gaan, maar ook aan letsel uit de WAM-risico’s alsook de 
letselzaken waartoe tram en metro leiden”, zo licht Mir-
jam Heijnen toe. Een onlangs in de publiciteit gekomen 
letselschade betreft een ongeval van een ontspoorde 
tram die in botsing kwam met een taxi waarin twee 
Amerikaanse bestuursleden van een multinational. De 
backoffice voor particuliere verzekeringen is met inbe-
grip van schadebehandeling uitbesteed aan Aon. 

Het Schadebureau was gevestigd aan het Rokin 98 (op deze foto het donkerbruine pand; tweede van rechts) en stond dus ‘met de poten in de klei’

V.l.n.r. Bert Ramaker, Mirjam Heijnen en Herman van Velsen

Start bouw uitgesteld
Aanvankelijk zou in 2000 gestart gaan worden met de 
bouw van de Noord/Zuidlijn. Als opdrachtgever van 
het bouwproject zou de gemeente de verzekeringen 
voor CAR en Aansprakelijkheid regelen, waartoe VGA 
werd ingeschakeld. Mirjam Heijnen: “Het traject om 
die verzekeringen te sluiten werd al voor  2000 in gang 
gezet en het zag ernaar uit, dat we dekkingen konden 
krijgen. De start van het project werd uitgesteld. Toen 
we op 2002 opnieuw aan de slag gingen voor de ver-
zekeringen, was er in de wereld inmiddels het nodige 
gebeurd, denk aan ‘9-11’ en de gevolgen daarvan. Het 
was erg moeilijk om dekking te krijgen in de markt, zo 
moeilijk dat er in 2003 met bouwen is begonnen zonder 
dat er een verzekering was. Wel hadden we een schade-
regelingsreglement opgesteld, het ‘Handboek Schade 
en Verzekeringen Noord/Zuidlijn’.  Let wel, dit was uiter-
aard geen verzekering en het was door ons opgesteld, 
echter niet in de rol van risicodrager. Een obstakel voor 

foto’s van bouw Noord/Zuidlijn 
door Gé Dubbelman
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het krijgen van dekking was dat voor de Noord/Zuidlijn 
onder de historische binnenstad in een natte zachte 
bodem tunnelboringen uitgevoerd zouden moeten 
worden. We raakten in gesprek met een aannemer die 
de ervaring had dat in Engeland tunnelboringen wel te 
verzekeren waren. Dat hebben we vervolgens onder-
zocht en inderdaad lukte het ons dekking te vinden. 
Dat was pas in 2005 en niet voor alle risico’s van het 
werk. We wisten uitsluitend het aansprakelijkheidsri-
sico te dekken. Wél naar Nederlands recht; dat was een 
harde eis onzerzijds.” 

engelse markt
“Zo gebruikelijk was en is het nog steeds niet om met 
een Nederlands werk naar de Engelse verzekerings-
markt te gaan. Het Engels (verzekerings)recht is afwij-
kend van het onze, zodat het veelal niet goed aansluit 
bij de situatie op de Nederlandse bouwmarkt. Het eni-
ge andere voorbeeld dat ik ken, betreft de bouw van de 
Calandtunnel”, zo vult mr. Herman van Velsen NIVRE-re 
aan. Hij was sinds 2003 via VGA bij de gemeente Am-
sterdam in dienst als manager van het Schadebureau 
Noord/Zuidlijn. “Het opzoeken van de Engelse markt 
was weliswaar ongebruikelijk, maar effectief. Nadat 
we erin geslaagd waren Aansprakelijkheid ofwel ‘sectie 
2’ op de Engelse markt onder te brengen, wilden Ne-
derlandse verzekeraars vervolgens wel praten. In 2006 
zijn we daartoe onderhandelingen met verzekeraars 
begonnen, waarna het in februari 2007 uiteindelijk ge-
lukt is de CAR exclusief het stuk aansprakelijkheid via 

de Nederlandse co-assurantiemarkt gedekt te krijgen.” 
Herman van Velsen kent de verdeling nog uit het hoofd: 
leiders op de polis waren Allianz met 30% en Gerling AG 
met 30%. Delta Lloyd tekende voor 20% en HDI-Gerling 
maakte met eveneens 20% de honderd procent vol. Dat 
impliceerde dat na de integratie tussen Gerling AG en 
HDI-Gerling deze Duitse groep dus voor vijftig procent 
van het risico tekende.

Bevriezing had niet te maken met boringen
Bert Ramaker, coördinator van het Schadebureau 
Noord/Zuidlijn: “Eerder in dit interview kwam de mis-
vatting ter sprake over het al dan niet verzekerd zijn 
van de bouw. Een andere misvatting die bestaat is dat 
het toepassen van ‘bevriezen’ met tunnelboringen te 
maken had en dat de tunnelboringen tot veel schaden 
hebben geleid. Dat is dus niet het geval geweest. Bevrie-
zen werd toegepast bij de diepwanden voor de bouw 
van de stations Vijzelgracht en Rokin. De belangrijke 
schades die zich wél hebben voorgedaan, betroffen de 
verzakkingen van panden ten gevolge van lekkage aan 
de diepwanden bij de bouw van station Vijzelgracht, 
eerst op 19 juni 2008 en daarna op 10 september 2008.”

Lekkages aan de diepwanden
Was de ‘Oostlijn’ van de metro jaren geleden aangelegd, 
nadat veel bestaande bouw in de stad was gesloopt, 
de Noord/Zuidlijn moest - dankzij de unieke tunnelbo-
ringen - dwars onder de historische binnenstad door 
waarbij zoveel mogelijk het bestaande straatbeeld is 

gevolgd. Door een lek in de diepwand stroomde water 
het station in. Met het water spoelde de grond onder de 
huizen weg. Vier monumentale panden verzakten. Op 
23 juni werd het werk stilgelegd. Op 9 september 2008 
werden de werkzaamheden hervat, maar een dag erna 
bleken er weer panden te verzakken door een ander 
lek in de diepwand. Nu verzakten zes panden, ernstiger 
dan drie maanden eerder. In juni verzakten de panden 
15 centimeter, in september 23 centimeter. Verzakkin-
gen van panden zijn vastgelegd  door op de panden 
aangebrachte spiegeltjes en het daarmee in verbinding 
staande monitoringssysteem.

Bevriezing van de diepwanden
Om na de verzakkingen de stations verder te kunnen 
ontgraven is ervoor gekozen om de wanden van het 
toekomstige station te bevriezen, een bevroren wand 
laat immers geen water door. Het bevriezen vond 
plaats aan de binnenzijde en de grond werd tot -30 
graden Celsius bevroren. In bouwwerken elders ter 
wereld werd bouwen in combinatie met het bevriezen 
aan de ‘buitenkant’ van het bouwwerk al eerder toe-
gepast. Voor bevriezen vanaf de buitenkant ontbrak in 
de Amsterdamse situatie van de diepwanden van de 
stations echter de nodige ruimte. Een nieuw procedé 
werd ontwikkeld, waarbij vanuit de binnenkant van 
het bouwwerk de grond werd bevroren. Voor de bouw 
van station Vijzelgracht en een deel van station Rokin 
is de situatie ongeveer anderhalf jaar door bevriezing 
gefixeerd. 

instelling Schadebureau
Voordat de bouw van het project van start ging, was 
er reeds een Schadebureau ingesteld. Daarin waren 
preventieve taken belegd en werd het verrichten van 
vooropnames gecoördineerd. In de voorfase werd dit 
aangestuurd door een interim-manager. Toen de bouw 
echt startte, werd Herman van Velsen aangetrokken als 
manager van het Schadebureau. Hij stapte daartoe in 
2003 over van de toenmalige technische verzekeraar 
Praevenio naar de gemeente Amsterdam. Herman trok 
in hetzelfde jaar nog Bert Ramaker aan, die werkzaam 
was bij Delta Lloyd als teamleider schade van de afde-
ling wagenparken. Herman: “Voor mij ging het er vooral 
om dat we als coördinator voor het bureau iemand bin-
nenhaalden met empathisch vermogen, en dat heeft 
Bert. In zo’n project is goede communicatie met alle 
betrokkenen van essentieel belang. Daarom zijn we 
ook niet ergens vier hoog achter in een kantoor van 
de gemeente gaan zitten of ergens in een duur statig 
pand, maar in een pandje op het Rokin, bij een van de 
bouwplaatsen dus. Zeg maar als Schadebureau met de 
‘poten in de klei’ en letterlijk dicht bij de ondernemers 
en bewoners die geconfronteerd werden met de bouw.” 

voorbeelden van attent meedenken
Bert geeft enkele voorbeelden hoe met attent meeden-
ken met betrokkenen zo min mogelijk werd gedacht in 
de gebruikelijke opstelling van een schadebureau ver-
sus schadelijders, maar van een bureau dat wilde mee-
denken. “En dat niet op de manier van: hier heb je een 

Ontgraving station Vijzelgracht 2011 Station Vijzelgracht in aanbouw 2012
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schadeformulier, vul dat maar in, dan zullen we mor-
gen wel weer verder zien. Als ik bijvoorbeeld klachten 
kreeg dat er door het heien nauwelijks te werken was 
in bepaalde panden, was het eerste wat ik deed naar de 
plaatsen toegaan om zelf te ervaren hoe groot de over-
last was. Dat werd zeer op prijs gesteld. Je kunt ook 
dingen oplossen, zonder dat er direct de portemonnee 
getrokken hoeft te worden. Zo hebben wij eens een 
schrijver een werkplek bij ons op kantoor aangeboden 
toen hij vanwege geluidsoverlast een tijdje niet in zijn 
eigen huis aan het werk kon. Een ander voorbeeld. Tij-
dens een hete zomerperiode kwamen er klachten van 
bewoners binnen dat het binnen niet uit te houden 
was, maar dat de ramen niet open konden vanwege 
bouwstof. Bij de Blokker zijn toen een aantal ventila-
toren gekocht om aan deze bewoners uit te delen. Het 
probleem was daarmee misschien niet meteen opge-
lost, maar het meedenken werd zeer gewaardeerd.” 

Schadecijfers
Een groot deel van het werk van het Schadebureau, dat 
op zijn top van de werkzaamheden een personele be-
zetting van ongeveer 12 personen had, bestond overi-
gens uit het afhandelen van vele verzoeken om nadeel-
compensatie door ondernemers. De volgende cijfers 
kunnen dat verduidelijken:

In totaal is er door het Schadebureau een kleine 75 
miljoen aan schade uitgekeerd. Van de circa 2600 dos-
siers werden er 1600 toegewezen. Het aantal nadeel-

compensatie dossiers komt in totaal op ruim 1600 uit, 
waarvan er ongeveer 1250 zijn toegewezen. In totaal 
werd er aan nadeelcompensatie bijna 70 miljoen uitge-
keerd en dat is bijna 95% van het totaal.
Het aantal bouwschade-dossiers komt in totaal op 
bijna 1000 uit, waarvan er ongeveer 340 werden toe-
gewezen. In totaal werd aan bouwschade ongeveer 3,6 
miljoen euro uitgekeerd. 

nadeelcompensatie
Het bouwen was weliswaar geen onrechtmatige daad, 
maar toch was de gemeente gehouden tot compen-
satie van de schade als gevolg van de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn, op grond van de opgestelde ‘ Verorde-
ning Nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn. “Het waren 
schades voortvloeiend uit rechtmatig overheidshande-
len en voornamelijk van toepassing voor ondernemers. 
Gezien het langjarige karakter van het bouwproject, 
het grote aantal ondernemers langs het tracé en omdat 
wij de schades per kalenderjaar vaststelden, hebben 
wij een flink aantal van die nadeelcompensatieclaims 
moeten beoordelen”, zo kijkt Bert terug. 

geleerde lessen
Mirjam Heijnen vindt het belangrijk dat de gemeente 
Amsterdam maar ook andere overheidsorganen in de 
toekomst hun voordeel kunnen doen met de door het 
Schadebureau opgedane ervaringen.  “Op basis van de 
langjarige ervaring die wij met het Schadebureau heb-
ben opgedaan, hebben we gekeken naar de lessen die 
we hieruit hebben kunnen leren”, zegt Mirjam. “Vaak 

moet het in een grootschalig bouwproject eerst fout 
gaan, wil men een dergelijk Schadebureau oprichten. 
Het is waardevol om nog voordat een bouwproject be-
gint een onafhankelijk van de opdrachtgever werkend 
Schadebureau in te stellen. Een bureau dat op een 
open en transparante manier werkt. We hebben con-
tinu de tevredenheid gemeten van de bewoners en on-
dernemers met het functioneren van het bureau en dat 
leverde veel positieve feedback op. Als je een bouwpro-
ject ook op schadevlak goed beheert, win je niet alleen 
aan goodwill in de bouwomgeving, maar zal dat ook 
van waarde kunnen zijn richting de verzekeraars. Het is 
heel belangrijk dat je als opdrachtgever van een bouw-
project het omgaan met en regelen van de schades zo 
goed mogelijk naar je toetrekt. Het voorkomt ook dat 
er schades tussen wal en schip raken.” 

Laat de bouwer bouwen
Bert Ramaker voegt hieraan toe: “Door het bestaan van 
een onafhankelijk Schadebureau, belast je de aanne-
mer niet met de ruis vanuit de omgeving. Anders ge-
zegd, je laat de bouwer bouwen.” Herman van Velsen 
beaamt: “In veel gevallen wordt er bij door gemeenten 
verstrekte bouwopdrachten gedacht in de trant van: 
laat de aannemer de schades er maar bij doen. Dat is, 
zeker bij omvangrijke bouwprojecten, alles behalve 
verstandig.” Van Velsen wordt op ad hoc basis nog in-
gehuurd voor het Schadebureau, dat momenteel inclu-
sief Bert Ramaker nog uit drie medewerkers bestaat en 
dat nu na afronding van de bouw van de Noord/Zuidlijn 
zal blijven bestaan om als Schadebureau te fungeren 

voor andere bouwprojecten waarop de gemeente Am-
sterdam betrokkenheid heeft. Herman van Velsen advi-
seert vanuit BosBoon Expertise inmiddels ook andere 
gemeenten en overheden in ons land over het werken 
met soortgelijke schadebureaus. Kortom, nu de metro 
na vele jaren van bouwen onder de historische binnen-
stad van onze hoofdstad kan gaan rijden, kan heel het 
land profiteren van de geleerde lessen. “Daar mogen 
wij – niet alleen wij hier aan tafel maar al degenen die 
zich de afgelopen twee decennia voor het Schadebu-
reau Noord/Zuidlijn hebben ingezet -  best trots op 
zijn”, vindt Mirjam Heijnen. <

Tunnelboormachine in 2012

Tunnelbuis vanuit Ferdinand 
Bolstraat 2012

Station Rokin 2018

door Jan Schrijver
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Digitale disruptie: 
geen sector ontkomt 

eraan
digitale disruptie, dat wil zeggen nieuwe en ontwrichtende innovatie die nieuwkomers in een bepaalde markt 
de mogelijkheid biedt om met gevestigde organisaties de strijd aan te gaan, was het boeiende thema van het 
naRiM Open, het jaarcongres van de nederlandse associatie van Risk & insurance Managers. Op 17 mei 2018 
waren zo’n 400 geïnteresseerden vanuit de grootzakelijke verzekeringsmarkt naar het taets art & eventpark in 
zaandam gekomen voor een afwisselend programma van presentaties, discussies en workshops.

Elke sector krijgt met digitale disruptie te maken, maar 
is dit fenomeen een bedreiging of een kans? Dankzij 
nieuwe technologieën, bijvoorbeeld toegepast in di-
gitale ecosystemen, staat ook de verzekeringsmarkt 
een golf, of zeg maar gerust een tsunami, aan verande-
ringen te wachten. In diverse opzichten dient zich die 
tsunami nu al aan. Het NARIM Open bood de aanwezi-

gen om over de kansen en bedreigingen die daar het 
gevolg van zijn, met elkaar in gesprek te gaan. De cen-
trale boodschap was: ‘Go digital, stay human!’.

Stellingen
Meteen al na binnenkomst werden de deelnemers 
aan het congres uitgenodigd om met elkaar over drie 

stellingen te discussiëren. De eerste ging over de zo-
genoemde blockchain: aanvankelijk de onderliggende 
theorie van bitcoins, waarbij waarde wordt overgedra-
gen zonder dat er een ‘trusted third party’ tussen zit. 
Daar wordt dan een slimme ‘open source’-technologie 
voor gebruikt: de blockchain. Over de stelling, ‘De 
blockchain zal de keten van de zakelijke verzekerings-
markt uitdunnen’, waren de meningen verdeeld. Circa 
de helft van de aanwezigen was het ermee eens, de 
andere helft niet. Dit gold ook voor de tweede stelling, 
die eveneens met digitalisering had te maken, name-
lijk ‘Topmensen in het verzekeringsvak moeten digitaal 
worden bijgespijkerd of ze moeten worden vervangen.’ 
Alleen de derde stelling, ‘Bedrijfsrisico’s als gevolg van 
klimaatverandering zijn nauwelijks vast te stellen’, gaf 
een duidelijke aftekening te zien: hiermee waren de 
meeste aanwezigen het niet eens. En dat is natuurlijk 
begrijpelijk in een gezelschap van risk managers.

Bindende elementen
Het plenaire deel van het congres werd geopend door 
de nieuwe NARIM-voorzitter Adri van der Waart. Hij nam 
niet lang geleden het stokje van Annemarie Schouw 
over, die al eerder, maar ook nog eens tijdens het con-
gres voor haar inspanningen in de afgelopen zes jaar 
werd bedankt. “Inspireren, informeren, netwerken: 
het zijn al vele jaren de bindende elementen binnen 
NARIM, maar ook tijdens ons congres met makelaars, 
verzekeraars en andere serviceproviders”, aldus Van 
der Waart. “Ik wil daar als voorzitter nog een element 
aan toevoegen: samenwerken. Want juist in deze tijd 
van disruptie hebben we elkaar keihard nodig!” Hij gaf 
vervolgens de taak van dagvoorzitter en gespreksleider 
over aan Maarten Bouwhuis, journalist en presentator 
van BNR Nieuwsradio.

Menselijke maat
Keynote speaker tijdens het congres was de futuro-
loog Christian Kromme. Hij sprak over de effecten van 
de voortgaande digitalisering, de disruptieve effecten 
daarvan en de positie van de mens in de nieuwe gedi-
gitaliseerde wereld. Christian Kromme: “Er gaat de ko-
mende vijf jaar misschien meer veranderen dan in de 
honderd jaar daarna. Er komt een tsunami van digitale 
innovatie op ons af. Is dat bedreigend? Dat kan, maar 
het maakt anderen heel gelukkig, namelijk de mensen 
en nieuwe bedrijven die deze tsunami gebruiken om 
veel vooruitgang te boeken.” In al die ontwikkelingen 
mag de menselijke maat niet uit het oog worden ver-
loren, stelt Christian Kromme. “Belangrijk is de ba-
lans weer terug te brengen. Persoonlijk contact wordt 

steeds belangrijker. We gaan naar een wereld waarin 
de menselijke beleving en de menselijke maat veel be-
langrijker worden dan nu al het geval is. Volgens mij is 
dat een heel mooie toekomst, maar voordat we daar 
zijn, hebben we best nog een paar hobbels te nemen.”

Maslow-piramide
Christian Kromme is auteur van het boek ‘Humanifica-
tion’. Hierin geeft hij aan hoe in een gedigitaliseerde glo-

foto’s: Rob Lamping Fotografie
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bale wereld de menselijke maat is terug te brengen. Hij 
zei: “We moeten de voordelen van de digitale wereld 
gebruiken en tegelijkertijd de menselijke aspecten niet 
uit het oog verliezen. Het leven op aarde heeft zich in 
grote evolutionaire golven ontwikkeld, in disruptieve 
transformaties, en nu dienen zich dezelfde golven aan, 
maar dan technologische. De eerstvolgende golf is die 
van de kunstmatige intelligentie, met computers die 
als mensen kunnen denken en zelfs beter.” Kromme 
vergeleek de evolutionaire en technologische golven - 

interactie, infrastructuur, informatie, instinct, imitatie, 
intelligentie  en verbeelding - met de lagen waaruit de 
Maslow-piramide is opgebouwd. Hij zei: “De onderste 
laag gaat over overleven, de bovenste over het vinden 
van je passie. Technologie gaat steeds meer taken en 
werkzaamheden van mensen overnemen. Daardoor 
kunnen we ons steeds meer op behoeften boven in de 
Maslow-piramide focussen.”

discussie 
Na Christian Kromme’s presentatie discussieerden 
vier NARIM-leden onder leiding van Maarten Bouwhuis 
over de drie eerder genoemde stellingen. Tjerk van 
Dijk (KLM), Rohini de Waard (Vopak), Geert Verheijen 
(Meijers Assuradeuren) en Bas van Mullem (Zurich) 
bespraken de impact van blockchain, digitalisering 
en klimaatverandering binnen de verzekeringswereld. 
Geert Verheijen: “Blockchain maakt de markt efficiën-
ter. De keten zal niet worden uitgedund. Specialisatie 
wordt nog belangrijker. De menselijke maat blijft be-
langrijk.” Tjerk van Dijk: “Nieuwe technologie stelt ons 
in staat beter te kijken naar de risico’s van de toekomst 
en niet meer naar het verleden. Er is heel veel informa-
tie beschikbaar. Belangrijk is te weten welke vragen je 
stelt.” Bas van Mullem: “Blockchain is een middel dat 
kan helpen de administratieve chaos die je soms hebt, 
te structureren.” En Rohini de Waard: “Nieuwe tech-
nologieën helpen om de veiligheid op operationeel 
niveau te verhogen. Mensen moeten wel bereid zijn 
openheid van zaken te geven. Kennis delen wordt nog 
belangrijker, intern en met marktpartijen.”

trends en ontwikkelingen  
Na de lunch konden de deelnemers drie workshops 
kiezen uit een aanbod van tien. American Internatio-
nal Group (AIG) verzorgde een sessie over succesvolle 
communicatie in de toekomst. Onder de noemer ‘bat-
tle with the future’ kregen de deelnemers gelegenheid 
om de communicatie vanuit het eigen bedrijf en de 
eigen communicatievaardigheden meer toekomstbe-
stendig te maken. Allianz Global Corporate & Specia-
lity liet de aanwezigen in een inspirerende en ontspan-
nen sfeer een aantal podcasts uit het eigen repertoire 
beluisteren. Internationale verzekeringsprofessionals 
bespraken in deze podcasts specifieke trends en ont-
wikkelingen in de wereld van corporate risk, afge-
wisseld met muzikale intermezzo’s en begeleid door 
inspirerende visuals. Aon bracht een ‘Mind hack ex-
perience’, waarbij perceptueel manipulator Dan LeFay 
aan de hand van interactieve demonstraties liet zien 
waarom menselijke keuzes vaak voorspelbaar zijn. 

Ook werd gedemonstreerd op welke wijze beslissingen 
vaak op onjuistheden worden gebaseerd. Crawford & 
Company liet prof. dr. Bob de Wit aan het woord. De 
Wit is hoogleraar Strategisch leiderschap aan de Ny-
enrode Business Universiteit. Hij gaf een uiteenzetting 
over de ontwikkeling van een toekomstvisie in een snel 
veranderende wereld. Cunningham Lindsey bracht 
in een ‘first date’-achtige setting enkele ‘start ups’ op 
het gebied van verzekeringstechniek in gesprek met 
gevestigde partijen in de verzekeringsmarkt. Gezocht 
werd naar technologische oplossingen voor dilemma’s 
waarmee in de traditionele verzekeringswereld wordt 
geworsteld. 

duurzaamheid en klimaatverandering
Nationale-Nederlanden / Delta Lloyd gaf de aanwezi-
gen gelegenheid om mee te denken en mee te praten 
over de impact van duurzaamheid op de wereld van 
de chief financial officer en de insurance manager. 
Duurzaamheid biedt kansen en risico’s voor de lange-
termijnbedrijfsprestaties. In dat kader gaf Nationale-
Nederlanden een kijkje in de keuken van haar responsi-
ble investment strategy. Marsh faciliteerde een inkijkje 
in de toekomst rondom mobiliteit, aan de hand van de 
innovatieve filosofie van HERE Technologies over ‘An 
Autonomous World’. HERE Technologies gelooft in het 
zogenoemde ‘open location platform’ om zelfrijdende 
auto’s mogelijk te maken. Riskonet bood een game aan 
waarin verzekeraars, makelaars, experts en opdracht-
gevers in teams van vijf deelnemers konden nagaan 
of zij efficiënt en effectief samenwerken. Zij kregen de 
opdracht om met bouwstenen een dierenfiguur te bou-
wen, zonder visueel of mondeling contact met elkaar. 
Swiss RE liet mensen door het oog van een orkaan vlie-
gen, maar zij maakten een harde landing, in die zin dat 
zij werden geconfronteerd met de harde realiteit van de 
opwarmende wereld. Het KNMI gaf een toelichting over 
de toenemende nauwkeurigheid in het voorspellen van 
extremen in wind en neerslag, waarna Swiss Re Cor-
porate Solutions liet zien hoe toekomstige risico’s van 
bedrijven kunnen worden geanalyseerd. Tokio Marine 
HCC gaf een workshop over cyberdreigingen. Voor be-
drijven kunnen cyberincidenten verlammend werken 
en de zaak zelfs financieel verwoesten. In een interac-
tieve sessie werd cyber in verband gebracht met verze-
keringsdekkingen. Willis Towers Watson liet robotdes-
kundige Roeland van Oers over de technologische en 
sociale impact van robotisering vertellen. Aan de hand 
van praktische voorbeelden en handvatten werden 
kansen en bedreigingen in kaart gebracht. XL Catlin be-
handelde het fenomeen van Internet of Things. Experts 

schatten dat het Internet of Things tegen 2020 uit 30 
miljard apparaten zal bestaan, die nieuwe mogelijkhe-
den zullen bieden om risico’s te verminderen. 

Het NARIM Open werd afgesloten met een korte pre-
sentatie van Typhaine Beaupérin, CEO van de Europese 
federatie FERMA, met daarna een quiz en de uitreiking 
van een aantal awards. Joanna Hildering (kennisma-
nager bij Aegon) en Pieter Jansen (scheidend directeur 
Corporate Insurance & Risk Control bij Unilever) vielen 
in de prijzen. Met een aangeklede borrel werd een flink 
uitroepteken gezet achter een meer dan geslaagd NA-
RIM Open.  <
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AREPA en KPN bieden 
samen ICT-uitwijkdiensten

aRePa Reconditionering biedt in nauwe samenwerking met KPn als nieuwe dienst 24/7 beschikbare 
uitwijkmogelijkheden van de iCt-functies voor een door een brand of andere schade getroffen bedrijf of 
organisatie. daardoor kan de onderbreking van de continuïteit van een bedrijf of organisatie na een calamiteit 
tot een minimum beperkt worden. “een dergelijke mogelijkheid voor professionele grootschalige opvang 
van de iCt-functies na een calamiteit bestaat nog niet in de markt en wij denken door onze samenwerking 
met KPn deze lacune in de markt te kunnen invullen”, zegt Jesse van Leersum, technisch manager van aRePa 
Reconditionering, tijdens een gesprek dat wij in het KPn-datacenter in almere met hem en Hans van der Heijden 
en anton Rietveld (beiden KPn) hadden.

Als iemand kan weten dat er een lacune op dit gebied 
is in de markt, dan is het Van Leersum; hij heeft reeds 
meer dan een kwart eeuw zijn sporen verdiend op het 
gebied van de technische bedrijfsreconditionering door 
AREPA. Bij bijvoorbeeld brandschade of waterschade 
wordt AREPA ingeschakeld om waar dat gewenst en 
mogelijk is de technische installaties van bedrijven te 
herstellen (reconditionering), van productiemachines 
tot en met computerinstallaties. Bedrijven en organi-
saties houden in hun riskmanagement weliswaar re-
kening met de rol die automatiseringssystemen in hun 
continuïteit spelen, maar de focus ligt daarbij op het 
veiligstellen van de data, zo merkt Van Leersum op. “We 
maken het in de praktijk wel mee dat men een backup 

heeft gemaakt op een tape, maar de tape in dezelfde 
ruimte bewaart als waar de server staat. Dat moge il-
lustreren dat ten aanzien van de automatiseringssys-
temen veelal gedacht wordt in termen van... als er iets 
voorvalt met het systeem, dan hebben we in ieder ge-
val een backup van de data… de waarschijnlijkheid dat 
een systeemprobleem ontstaat wordt veel hoger inge-
schat dan dat zich een verwoestende bedrijfsbrand zal 
voordoen.” 

de factor tijd
Van Leersum vervolgt: “Als zich een brandschade 
voordoet en wij ingeschakeld worden voor de techni-
sche reconditionering, dan kunnen we heel erg veel 

weer herstellen. We hebben daarbij echter altijd te 
maken met de factor tijd; ons werk behelst uiteraard 
veel meer dan er even een stofdoekje overheen ha-
len. Wij hebben tijd nodig om het herstel uit te voeren. 
Het bedrijf of organisatie wil echter zo snel mogelijk 
weer operationeel zijn. Een bedrijf heeft dan wel een 
bedrijfsschade verzekering, om gederfde inkomsten 
gedurende een bepaalde periode op te vangen, maar 
klanten die je eenmaal kwijt bent, krijg je die ooit weer 
terug? En als we in een schadetraject de stilstand terug 
kunnen brengen van bijvoorbeeld 7 naar 3 dagen, met 
behulp van tijdelijke inzet van beschikbare uitwijkmo-
gelijkheden op ICT-gebied,  dan kan dat een aanzien-
lijke besparing op de bedrijfsschade zijn voor bedrijf 
en dus voor de verzekeraar. Niet vergeten mag worden 
dat tegenwoordig machines en computersystemen 
in steeds meer gevallen onderling verbonden zijn. Als 
er in een fabriek na een brand of waterschade ‘alleen 
maar een computersysteem beschadigd is’ kan toch 
de complete productie plat liggen. Hoogwaardige ma-
chines werken veelal niet meer  zonder softwarematige 
aansturing. Bij schade hebben we niet alleen te maken 
met de machines en servers, maar ook met de door het 
gehele pand lopende bekabelingen. Hoe dan ook, voor 
bedrijven en organisaties is het voor hun continuïteit 
van ultiem belang dat de automatiseringssystemen 
a.s.a.p. weer werken. Met een specifieke dienst gericht 
op opvang van het ICT-systeem helpen wij onze klan-
ten dus direct, terwijl indirect een bijkomend voordeel 
is dat in zo’n geval de absolute tijdsdruk die bestaat 
om te reconditioneren minder wordt. Dat geeft ons 
derhalve de tijd voor de beste reconditionering. Ook 
het kostenaspect voor de opdrachtgever zal hiermee 
gediend zijn.”

gestructureerde samenwerking
AREPA heeft in de afgelopen jaren voor door een brand 
gedupeerde bedrijven en organisaties al verschillende 
malen gebruikgemaakt van de ICT-uitwijkmogelijkhe-
den die KPN biedt, naar tevredenheid van zowel de 
klanten als de ad hoc samenwerkende partners AREPA 
en KPN. Dat was voor Hans van der Heijden, mana-
ger van het gespecialiseerde KPN-onderdeel Business 
Continuity, aanleiding om AREPA te polsen of er inte-
resse was om tot een gestructureerde exclusieve sa-
menwerking te komen. “Dat is natuurlijk wel een com-
pliment als een partij als KPN dat vraagt. En gezien hun 
diepgaande kennis en ervaring op de verschillende 
benodigde deelterreinen van herstel van bedrijfspro-
cessen na ICT-uitval een meerwaarde die wij aan onze 
klanten kunnen bieden”, zegt Jesse van Leersum.  Hans 

van der Heijden: “AREPA is natuurlijk niet zomaar een 
partij waaraan wij ons als business partner willen ver-
binden. Het is onderdeel van een internationaal bedrijf 
met in totaal ruim 400 specialisten op het gebied van 
technische reconditionering, met een decennialange 
staat van dienst.”  (zie ook het interview over AREPA en 
Envista Forensics in SCHADE magazine 2017,  nummer 
5, vanaf pagina 18). 

draaiboek
Om de samenwerking handen en voeten te geven, heb-
ben de business partners een draaiboek gemaakt. Als 
er sprake is van een schade waarvoor AREPA door een 
bedrijf of organisatie wordt ingezet, dan kan bij ICT-uit-
val dit draaiboek worden geraadpleegd. Welke 24/7 be-
schikbare specialisten van KPN bel je voor welke spe-
cifieke ICT-problemen? Als dat nodig is, zijn zij spoedig 
ter plekke om voor het ICT-deel mee te kijken, denken 
en handelen met de ingezette AREPA-specialisten. “Met 
de plannen van aanpak voorhanden die voortvloeien 
uit vergelijkbare situaties uit het verleden, plus uiter-
aard hun creatieve vermogen om daaraan maatwerk 
toe te voegen. Geen enkele situatie is immers identiek”, 
zegt Van der Heijden.

Catalogus
Er is in het draaiboek een catalogus opgenomen, met 
daarin een overzicht van alle mogelijke diensten die 

Voor het Mobiel Uitwijk Centrum 
van KPN en de mobiele unit van 

AREPA v.l.n.r. Jesse van Leersum, 
Anton Rietveld en Hans van der 

Heijden

De volledig geoutilleerde werk-
plekken in de verschillende KPN-
locaties in het land
wachten op hun tijdelijke ge-
bruikers. Locatie Almere biedt de 
meeste (90) uitwijk werkplekken. 
Bij calamiteiten kan KPN naast de 
beschikbare werkplekken in de 
zes eigen datacenters nog verder 
opschalen door bestaande afspra-
ken met aanbieders van flexibele 
kantoorruimte, zoals het over het 
land gespreide HNK (Het Nieuwe 
Kantoor)

door Jan Schrijver
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PARTIJgoedeRen 
met brand- of waterschade?

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

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

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

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

P	Beste prijs

P	ontzorging 
 door financiële zekerheid

P	Binnen 24 uur gehele 
 logistieke afhandeling

geen probleem, wij lossen het voor u op!

Timco Trading B.V.

Petunialaan 4

5582 HA Aalst-Waalre 

nederland

t. +31(0)40-2213433

m. +31(0)6-53404947

e. info@timcotrading.nl

w. www.timcotrading.nl

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

R e CO n d i t i O n e R i n g

Business Continuity van KPN biedt. “Zo heeft de inge-
zette AREPA-specialist en diens klant meteen inzicht 
en overzicht: wat is er allemaal mogelijk, hoe snel kan 
het, wat kost het, hoe te handelen om een dienst op te 
starten, et cetera”, aldus Anton Rietveld, product mana-
ger bij KPN. Aan wat voor diensten kunnen we allemaal 
denken? Rietveld: “We hebben onder het label NL|DC 
zes datacenters verspreid over het land, in Rotterdam, 
Almere, Eindhoven, Groningen en twee in Amsterdam. 
Daar bieden wij allerlei mogelijkheden op het gebied 
van inzet van servers. We kunnen niet alleen serverca-
paciteit bieden, maar ook de benodigde werkplekken. 
Hier in Almere bijvoorbeeld staan 90 werkplekken klaar, 
uitgerust met computer en de modernste telefoontech-
nieken. Het komt voor dat complete afdelingen van een 
bedrijf tijdelijk verhuizen naar één van onze datacen-
ters. We bieden niet alleen de servercapaciteit, maar 
ook de expertise om de ‘automatiseringsoplossingen 
plus data’ van derden erop te laten draaien. Wij kun-
nen de data van derden waar en wanneer dat nodig is 
ontsluiten.” 

Werkend systeem
Hans van der Heijden haakt hierop in: “Ik zeg het wel 
eens zo: we leveren geen spullen, maar een werkend 
systeem. We leveren – na een bedrijfsonderbreking 
ten gevolge van ICT-problemen – de bedrijven het zo 
broodnodige herstel van de continuïteit. We zijn als 
we worden ingeschakeld dan niet op zoek naar de ul-
tieme briljante ICT-oplossing, dat is niet onze insteek. 
Wat de klant heel snel nodig heeft is een werkende ICT-
oplossing. Als gespecialiseerd onderdeel doen we dat 
voor de grotere bedrijven en organisaties in ons land al 
ruim 30 jaar, met veertig specialisten. We hebben alle 
benodigde specialismen in huis. Denk aan specialisten 
voor netwerktechnologie, data-ontsluiting, firewalls en 
storage. In die tientallen jaren van ons bestaan heeft 
zich gemiddeld één calamiteit per maand voorgedaan. 
Dat heeft ons dus een berg aan praktijkervaring opge-
leverd. Daarnaast doen onze specialisten ervaring op 
door met klanten die geabonneerd zijn op onze Busi-
ness Continuity dienstverlening, met enige regelmaat 
noodscenario’s te testen.”  Bovendien heeft KPN ca-
paciteit beschikbaar als opdrachtgevers van AREPA 
opvang nodig hebben van hun callcenter-activiteiten, 
voegt Rietveld eraan toe. 

Snel weer aan het werk
“Last but not least”, zegt Hans van der Heijden, “kunnen 
wij ook naar de klant toe gaan om ter plekke onmiddel-
lijk servercapaciteit te leveren. Ook in dit geval leveren 
wij een werkende oplossing, doordat we een mobiele 

unit beschikbaar hebben waarin we verscheidene 
complete serverkasten – zoals we die in de datacenters 
hebben draaien (zie foto boven) -  kunnen plaatsen en 
naar de klant toe rijden. Plug-and-play.”  “En dat is toch 
waar het allemaal om gaat, waarmee je de schadelij-
dende klant écht kan helpen. Dat het bedrijf of organi-
satie zo spoedig mogelijk weer kan draaien. Zoals ook 
op het Mobiel Uitwijk Centrum van KPN met koeien-
letters staat: Snel weer aan het werk. Die doelstelling 
hebben wij met elkaar gemeen. Door de samenwerking 
met KPN hebben we nu een extra tool om onze klanten 
van dienst te zijn”, zo besluit Jesse van Leersum.  <

De afgelopen jaren gingen bedrij-
ven en organisaties voor hun data-
opslag steeds meer vertrouwen op 
opslag in de cloud. Je kunt het zien 
als tegenbeweging: om er zeker 
van te zijn dat de data veilig zijn bij 
catastrofes, waaronder gevallen 
van cybercrime (denk aan gijzeling 
van data), is ‘tape’ als opslagme-
dium bezig met een revival. In de 
datacenter van KPN worden tapes 
in deze ruimtes voor de klanten 
opgeslagen. Ook wordt het trans-
port van de tapes verzorgd.

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen
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24/7 bereikbaar 

● Reconditionering

● Lekdetectie

● Loodgieterswerk

● Hak- en breekwerk

● Stuc-, schilder- en behangwerk

● Interieurherstel

● Herstel van braakschade 
 (ook kunststof en aluminium)

● Diverse timmerwerken

● En nagenoeg alle andere 
 herstelwerkzaamheden

0165 – 328095         www.srcherstel.nl

Schade Regie Centrum  T 0165 – 328095

Plantagebaan 7  I www.srcherstel.nl

4724 CG Wouw  E info@srcherstel.nl



www.schade-magazine.nl                      2928      www.schade-magazine.nl

P e R S O n e n S C H a d e

Gedragscode in de maak 
voor de afhandeling van 

beroepsziekteclaims
Op woensdag 25 april 2018 werd bij de Letselschade Raad in den Haag het startsein gegeven voor de ontwikkeling 
van een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims. Bij wijze van startsein gaven plaatsvervangend 
directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Martin Flier en interim-directeur 
van de Letselschade Raad theo Kremer elkaar een stevige handdruk. Het ministerie van SzW subsidieert de 
totstandkoming van de gedragscode met een bedrag van 600.000 euro, verspreid over drie jaar.

gen en ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook wierp hij 
een aantal vragen op die in de nabije toekomst zullen 
moeten worden beantwoord. Hij vroeg zich bijvoor-
beeld af of de belangen van werkgevers, werknemers, 
arbodiensten en de arbeidsinspectie wel voldoende 
gescheiden en geborgd worden. “Voorkomen is beter 
dan genezen”, zei Van den Bedem tot slot. “We moeten 
daarom nog meer inzetten op controle, voorlichting en 
preventie. Bovendien moeten we leren van meldingen 
en oorzaken en daar sneller op inspelen.”

Werkgeversaansprakelijkheid 
Prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht 
aan de Erasmus School of Law, zal het project voor de 
ontwikkeling van de gedragscode gaan leiden. In zijn 
presentatie tijdens de startbijeenkomst noemde hij 
beroepsziekten ‘ondergeschoven kinderen in het aan-
sprakelijkheidsrecht’ en schetste ter onderbouwing 
daarvan de ontwikkeling van de werkgeversaansprake-
lijkheid sinds het begin van de twintigste eeuw. In 1901 
werd de Ongevallenwet ingevoerd, met een zeker voor 
die tijd bijzonder dekkingsniveau, namelijk een door de 
werkgever bekostigde vergoeding bij door werk veroor-
zaakte uitval. In 1967, “in de gloriejaren van de sociale 
zekerheid”, aldus Lindenbergh, kwam de WAO ervoor in 
de plaats, met als bijzonder kenmerk dat die dekking 
bood ongeacht de oorzaak van arbeidsongeschiktheid, 
die dus ook buiten het werk kon liggen. “De WAO bood 
een tamelijk hoog dekkingsniveau”, aldus Lindenbergh, 
“maar dit veranderde toen Lubbers de woorden sprak: 
‘Nederland is ziek’, met grote consequenties voor het 
dekkingsniveau van de WAO en het hele sociale zeker-
heidsdenken, evenals naar mijn idee ook onmiddellijke 
consequenties voor de opbouw van de civiele aanspra-
kelijkheid.”

Lijdensweg
Volgens Siewert Lindenbergh is de werkgeversaanspra-
kelijkheid voor de werknemer aansprakelijkheidsrech-
telijk gezien een ‘successtory’ te noemen. “Als je alle 
regelingen en bepalingen bij elkaar optelt”, aldus Lin-
denbergh, “dan denk ik dat werknemers in Nederland 
een uitstekende positie in het aansprakelijkheidsrecht 
hebben. Maar dat geldt niet voor werknemers met een 
beroepsziekte! Want dan kom je pas in dat succesver-
haal binnen wanneer je hebt aangetoond dat je schade 
hebt opgelopen in de uitoefening van je werkzaamhe-
den. Daarbij geldt dan dat de werknemer stelt en dus 
bij betwisting moet bewijzen. Daar heeft hij expertise 
voor nodig en in het huidige bestel belandt hij dan on-
herroepelijk in een ‘battle of experts’. En dit alles moet 
door de werknemer worden voorgefinancierd.” Lin-

denbergh kwam tot de conclusie “dat het bewijs van 
een beroepsziekte een lijdensweg blijft”, zo zei hij. “De 
werkgeversaansprakelijkheid blijft bij beroepsziekten 
een probleem.” Volgens Lindenbergh zijn er veel oplos-
singsrichtingen, “die we allemaal gaan verkennen en 
die voor een deel ook al zijn verkend. Er liggen denk ik 
kansen als het gaat om het verkorten van procedures 
en we zullen breed gaan inventariseren waar er nog 
meer kansen liggen. Ik ga daar met veel plezier en en-
thousiasme aan werken!”

Stellingenoorlog
Jan Warning, directeur van het Instituut Asbestslacht-
offers, is lid van de stuurgroep voor de ontwikkeling 
van de gedragscode. Hij relativeerde om te beginnen 
de omvang van het probleem. “Iedereen gaat maar 
claimen, wordt wel gezegd, maar dat valt reuze mee. 
Het gaat om vijf-  à zevenhonderd claims per jaar en on-
geveer vierhonderd daarvan belanden bij het Instituut 
Asbestslachtoffers, waar de afhandeling van die claims 
min of meer gereguleerd is. Waarom doen we er dan zo 
moeilijk over? Ik denk omdat het een multifactoriële 
problematiek is. De belangrijkste problemen hebben 
naar mijn mening te maken met de diagnose en het 
causaal verband tussen het werk en de ziekte. Op die 
punten doet zich een ‘stellingenoorlog’ voor van des-
kundigen namens het slachtoffer tegenover deskundi-
gen namens de verzekeraar c.q. de werkgever. Kom je 
nu van tevoren tot overeenstemming over de keuze van 
de deskundige, met name voor wat betreft diens vakge-
bied, dan heb je al de helft van het probleem opgelost.”

Beren op de weg
Warning gaf een uiteenzetting over de werkwijze van 
het Instituut Asbestslachtoffers en over de mogelijke 

Peter van den Bedem

Tjibbe Joustra

Mr. Tjibbe Joustra, bestuursvoorzitter van De Letsel-
schade Raad, noemde het project in zijn welkomst-
woord een nieuwe loot aan de stam van de raad en zei 
het heel plezierig te vinden dat het ministerie van SZW 
dit project wil faciliteren. Volgens Joustra wordt het 
thema beroepsziekten qua omvang nogal eens onder-
schat. Hij gaf aan dat het goed past om de gedragscode 
door De Letselschade Raad te laten ontwikkelen, om-
dat de raad zich in het algemeen inzet voor de versoe-
peling en versnelling van procedures. “Als ik de cijfers 
zo zie, is er in ieder geval één element dat door de nieu-
we gedragscode moet kunnen worden verbeterd en dat 

is de snelheid van de afhandeling van de beroepsziek-
teclaims”, aldus Joustra.

Kennisplatform Beroepsziekten
Peter van den Bedem, directeur Letsel bij het expertise  
en claimsmanagementbureau Van Ameyde, sprak de 
aanwezigen toe namens het Kennisplatform Beroeps-
ziekten. Dit kennisplatform werd in juni 2017 ingesteld 
op initiatief van Van Ameyde en de twee advocaten-
kantoren Van Traa Advocaten en Stadermann Luiten 
Advocaten. “De gevolgen van een beroepsziekte kun-
nen voor zowel de individuele werknemer als de werk-
gever aanzienlijk zijn in termen van gezondheidsver-
lies en verminderde kwaliteit van leven. Daarnaast kan 
sprake zijn van verloren productiviteit, ziekteverzuim, 
langdurige uitval uit het arbeidsproces en zelfs over-
lijden. De maatschappelijke impact is enorm”, aldus 
Van den Bedem, die ook een aantal recente voorbeel-
den gaf van risico’s op dit gebied: het gebruik van de 
stof C8 door DuPont, het gebruik van dezelfde stof in 
blusschuim, bouwwerkzaamheden in verontreinigde 
grond in Kampen en het werk met door Eurogrit gele-
verde asbesthoudende grit.

diverse ontwikkelingen 
Volgens Peter van den Bedem zullen diverse ontwik-
kelingen in de komende jaren de omvang van het be-
roepsziekteprobleem beïnvloeden. Hij noemde onder 
meer de toename van nieuwe beroepsziekten, een 
verhoogd claimbewustzijn, de verhoging van de pensi-
oenleeftijd, een hogere werkgevers-  en producenten-
verantwoordelijkheid, maatschappelijke ontwikkelin-
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is er nu nog geen uniforme werkwijze om een claim af 
te handelen. Dit leidt onvermijdelijk tot vertraging en 
misverstanden. Dat is lastig voor de deskundigen die 
bij de afhandeling betrokken zijn, maar het is nog veel 
vervelender voor het slachtoffer en voor degenen die 
de claim krijgen. Het duurt regelmatig vele jaren voor-
dat de zaak is afgehandeld. In de tweede plaats is het 
moeilijk om het verband tussen het werk en een be-
roepsziekte vast te stellen, zeker als daar veel tijd tus-
sen zit. En dat is vaak het geval, zoals bij blootstelling 
aan asbestdeeltjes. Het kan dan een half mensenleven 
duren voordat de ziekte zich openbaart. Uw werk om 
een gedragscode op te stellen moet er uiteindelijk voor 
zorgen dat het proces rond het verhalen van letsel-
schade beter gaat lopen. U hebt daarvoor de sleutel in 
handen!” <

leerpunten daaruit: de gezamenlijke deskundige op 
het gebied van diagnose en blootstelling, de uniforme 
werkwijze bij het verzamelen van de feiten en bij het 
aantonen van het causaal verband, de wijze waarop 
het schadebedrag wordt vastgesteld en de normering 
van de behandeltijd. “Laten we dat gewoon gaan re-
gelen, zo moeilijk is het allemaal niet”, aldus Warning, 
die toch ook wel mogelijke beren op de weg zag. “Een 
gedragscode is geen instituut”, zei hij. “Het Instituut 
Slachtoffers kan door werkgevers, vakbonden en pa-
tiëntenorganisaties worden aangesproken. We zijn in 
die zin aan partijen verantwoording schuldig. Bij een 
gedragscode is dat wat anders, die is toch wat diffuser. 
Het lijkt me daarom van belang duidelijk te kunnen ma-
ken of je aantoonbaar volgens de code werkt of niet. 
Een ander aspect is, dat veel kwesties met specifieke 
aspecten van een beroepsziekte hebben te maken. Is 
het daarom wel te doen om één gedragscode voor alle 
beroepsziekten te maken of zou je misschien voor de 
meest voorkomende beroepsziekten een aparte ge-
dragscode moeten maken? In dit laatste geval zou je 
veel meer op de specifieke problematiek van de desbe-
treffende beroepsziekte kunnen inzoomen.”

een hoofd vol vragen 
Martin Flier, plaatsvervangend directeur-generaal Werk 
bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, was de laatste spreker. Ook Martin Flier bena-
drukte dat elk jaar duizenden mensen in Nederland 
ziek worden door hun werk: van de kapper met kap-
perseczeem tot de buschauffeur met rugklachten en 
de houtbewerker met neusklachten door het houtstof.  
“Een gedragscode moet niet alleen voor een efficiënte 
behandeling van schadeclaims zorgen, maar moet ook 
helpen om de procedure voor de slachtoffers minder 
zwaar te maken. En dat is niet alleen een financiële 
zaak!”, aldus Flier. “Achter een financiële claim zit een 
persoon die met respect wil worden behandeld. Toe-
passing van een gedragscode draagt daar in elk geval 
aan bij.” Volgens Martin Flier is een uniforme gedrags-
code niet alleen voor de slachtoffers belangrijk, maar 
ook voor werkgevers en verzekeraars. “Ook zij hebben 
er recht op te weten waar zij aan toe zijn bij schade-
claims die uit een soms heel ver verleden voortkomen. 
Een verleden waarin de gevolgen van allerlei werk-
zaamheden voor de gezondheid lang niet altijd bekend 
waren.”

Sleutel in handen
Dat het momenteel een lange tijd vergt om claims bij 
beroepsziekten af te handelen, heeft volgens Martin 
Flier twee belangrijke oorzaken. “In de eerste plaats 

P e R S O n e n S C H a d e

Theo Kremer

Siewert Lindenbergh

B O S B O O N

 IN
TERNATIONAL

N
E T W O R K

BosBoon
Expertise

WWW.BOSBOON.NL

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

■ AANSPRAKELIJKHEID
■ CAR/EAR
■ BRAND / PROPERTY / TAXATIES / 
   VOOROPNAME
■ MARINE
■ TRANSPORT
■ PERSONENSCHADE

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

BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Heerenveen
T +31 (0)513 - 20 10 90
E info@bosboon.nl

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

RVJ-BosBoon Expertise
T +31 (0)20 - 465 04 65
E info@rvjbosboon.nl



www.schade-magazine.nl                      3332      www.schade-magazine.nl

S C H a d e H e R St e L

Jeroen Gerritsen: 
‘Afkopen van schades is veelal duurkoop, 

niet duurzaam’

Hans Gerritsen: 
‘Circulaire economie is meer dan 

afval hergebruik’ 

“duurzaamheid staat hoog op de agenda, van de eu en van de nationale overheden. Ook burgers leven steeds 
bewuster. niet alleen bij voeding wordt er door bedrijven naar een verantwoorde manier van produceren 
gekeken, maar ook bij overige productie en dienstverlening telt dit steeds zwaarder voor consumenten. 
gestimuleerd door de overheid en de burgers van deze tijd  spannen bedrijven zich steeds actiever in op 
het gebied van duurzaamheid. voor nieuwe ‘onderlinge’ verzekeringsgroepen die gefaciliteerd worden door 
insurtech, wordt tegenwoordig zelfs de term ecosysteem steeds vaker gebruikt, zijnde een dynamische gesloten 
keten waarin energie en materie steeds opnieuw worden gebruikt.”

heeft het zich “herpakt en zitten we weer in een stij-
gende lijn met onze omzetten. Dat is overigens ook te 
danken aan het intermediair. Wij merken dat er steeds 
meer tussenpersonen zijn die - vanuit hun maatschap-
pijbewuste instelling - een beroep doen op verzekeraars 
om goed naar de mogelijkheden van herstel te kijken. Ik 
vind het een goede zaak als directie en medewerkers bij 
het intermediair erover praten met de medewerkers op 
de schadeafdeling bij verzekeraars. MVO dient te leven 
in alle managementlagen en bij alle medewerkers. Dan 
kunnen we pas echt met z’n allen een duurzame vuist 
maken”.  

Workshops voor intermediair
Om de positieve druk vanuit het intermediair te stimu-
leren, heeft Nomot de afgelopen maanden door het ge-
hele land workshops gegeven waarin live werd getoond 
wat de hersteltechnieken en –mogelijkheden van No-
mot zijn. Met 30 tussenpersonen per workshop, steeds 
een ‘volle bak’, blijkt dit in een behoefte te voorzien. De 
demonstraties worden verzorgd door de vakmensen 
van Nomot voor wie het dagelijks werk is de reparaties 
op locatie van de klant uit te voeren. “Onze reparateurs 
zijn niet alleen heel goed met hun handen, ze weten ook 
goed te vertellen wat zij precies aan het doen zijn, met 
welke producten zij werken en waarom. Doorgaans is 
de klant erg geïnteresseerd en kijkt deze uit interesse 
onze vakman letterlijk op de vingers, wat onze repara-
teurs gewend zijn. Tijdens de workshops waren het de 
tussenpersonen die hen op de vingers keken, eveneens 
zeer geïnteresseerd”. 

duurzaam herstel
Ook het keurmerk Duurzaam Herstel, waarover Nomot 
beschikt, zou volgens Jeroen Gerritsen nog beter uitge-
dragen kunnen worden in de markt. “Meer herstellers 
die het gaan voeren, meer verzekeraars die uitsluitend 
met aantoonbaar duurzaam werkende herstellers wer-
ken en last but not least meer vraag vanuit consumen-
ten om hun herstelwerk duurzaam uitgevoerd te krij-
gen. Die sneeuwbal moeten we met z’n allen aan het 
rollen krijgen. En dat geldt ook voor het geven van een 
langer leven aan door consumenten gebruikte voorwer-
pen”. Jeroen Gerritsen spreekt niet alleen bevlogen over 
duurzaamheid maar ook over maatschappelijk verant-
woord  ondernemen. Als derde generatie in het familie-
bedrijf Nomot, weet hij niet alleen hoe waardevol het is 
om een bedrijf door te geven van opa op vader op zoon, 
maar beseft hij als vader van twee kinderen hoe belang-
rijk het is om een gezonde wereld door te kunnen geven 
aan de volgende generatie. “Met een langere termijn vi-
sie: zodat onze kinderen dat ook weer zullen doen aan 
hun kinderen, enzovoort.”

Circulair versus lineair
We spreken nu over de ‘circulaire economie’ of ook 
wel van het ‘cradle-to-cradle’ principe (vertaald wieg-
tot-wieg). Volgens de definitie van MVO Nederland is 
de circulaire economie een economisch systeem dat 
bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging 
te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire 
systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in pro-
ducten die aan het einde van hun levensduur worden 
vernietigd. Driekwart eeuw geleden was Nomot al met 
circulair werken bezig, nog voordat het woord was uit-
gevonden. Voor de gelegenheid van dit interview is in 
het kantoorpand van Nomot in Nieuwegein de tweede 
generatie aangeschoven, Hans Gerritsen. Hij kan im-
mers een en ander in een nog langer tijdsperspectief 
plaatsen dan zijn zoon. “Een heel groot deel van de 
inboedel- en opstalschade kan worden hersteld. We 
hebben daarmee ruim zeventig jaar ervaring en de 
lat altijd hoog gelegd; dankzij creativiteit en toepas-
sing van de laatste innovatie-technieken, kon die lat 
telkens een stukje hoger. Technisch gezien kunnen we 
dus in steeds meer gevallen zodanig herstellen dat de 
schade niet meer te zien is en door de technologische 
ontwikkelingen zijn de kosten waartegen dat mogelijk 
is gedaald. Kortom, herstel is steeds beter geworden 
terwijl de kosten ervan daalden. En toch wordt herstel 
te vaak niet aan een consument voorgesteld in de ge-
vallen waarin het wél heel goed mogelijk is. Naast de 
tijdsdruk bij verzekeraars, is er nog een oorzaak die dit 
kan verklaren.”

Workshop ter plaatse Nomot BV

“Circulaire economie is meer dan afval hergebruik”, 
zegt Hans Gerritsen. Deze uitspraak van zijn vader, 
oud-directeur en -eigenaar van Nomot, spreekt Jeroen  
Gerritsen, de huidige directeur-eigenaar van herstel-
bedrijf Nomot bijzonder aan, “en dan vooral voor wat 
betreft die bedrijven die duurzaamheid niet alleen met 
de mond belijden, omdat het ‘moet’, omdat er nou een-
maal een duurzaamheidsparagraaf in het jaarverslag 
moet staan”. Hoe is het hiermee gesteld bij schadever-

zekeraars, vragen wij hem. “Jammer genoeg zijn er ver-
zekeraars waarvoor duurzaamheid nog teveel theorie 
is, maar gelukkig zijn er ook die er echt werk van maken 
en uitvoering aan geven. Ik krijg  soms het idee dat bij 
sommige verzekeraars de schadebehandelaars vooral 
tempo moeten maken en dat daarom kleinere schades 
voornamelijk afgekocht worden. Ook als dat iets meer 
zou kosten en/of als het duurzamer zou zijn om te her-
stellen. Ik vraag mij af of de beoogde klanttevreden-
heid hierdoor echt hoger wordt? Zou dit ook gelden als 
de klant inzicht krijgt in het  tot stand komen van het 
schadebedrag voor wat betreft de maatschappelijke 
context? We mogen daar mijns inziens in deze tijd beter 
bij stilstaan. Afkopen van schades, kun je – vooral als je 
het milieuaspect er ook bij in ogenschouw neemt – in 
veel gevallen als duurkoop beschouwen en niet altijd 
als duurzaam.” 

effect stormschade
Door de stormschade van afgelopen januari was het bij 
verzekeraars op de afdeling schadebehandeling der-
mate druk, dat bagatelschades bij veel verzekeraars 
standaard afgekocht werden, voor hogere bedragen 
dan de normale maxima. Gerritsen merkte dat aan de 
opdrachtenstroom richting Nomot, die in januari en fe-
bruari van dit jaar lager was dan gebruikelijk. Daarna 

Hans en Jeroen Gerritsen (rechts)
door Jan Schrijver
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Men beleeft meubels anders
Hans Gerritsen legt uit: “De manier waarop meubels 
worden gekocht is drastisch veranderd. Na de oorlog, 
in de tijden van wederopbouw en woningnood, werden 
kamers spaarzaam ingericht, eerst met meubelstukken 
die kennissen of familie wellicht overhadden. Naar-
mate het inkomen door hard werken in de zesdaagse 
werkweek steeg, steeg het saldo op de bankrekening. 
Op zaterdagmiddag ging het echtpaar zich in de ver-
schillende showrooms oriënteren op de aankoop van 
een bank, eettafel of dressoir. Had je het meubelstuk 
eenmaal in huis, dan was je daar heel trots op, dan 
voelde dat als een pronkstuk voor langere tijd. De tij-
den zijn echter veranderd. Niet alleen zijn mensen veel 
welvarender geworden, de manier waarop we meubels 
kunnen kopen, is eveneens drastisch gewijzigd. We 
gaan naar een meubelwarenhuis, halen het meubel 
van onze keuze meteen uit het magazijn, rekenen bij de 
kassa de scherpe prijs af en schroeven het vervolgens 
thuis zelf in elkaar. Geleidelijk aan is bij veel van de con-
sumenten een wegwerpcultuur ontstaan. Goedkopere 
meubels worden sneller vervangen. Je kunt zeggen dat 
men tegenwoordig meubels anders beleeft.”  

Ook goedkopere meubels herstellen
Uiteraard is men bij Nomot niet overvallen door deze 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar heeft deze 
sinds jaar en dag goed gemonitord. Jeroen Gerritsen: 
“We hebben onze herstelmethoden zodanig aange-
past dat nu ook een groot deel van het goedkopere 
meubilair thuis bij de klanten vakkundig hersteld kan 
worden. Doordat we het beschadigde stuk niet hoeven 
te vervoeren naar onze werkplaats en na het herstel 
weer terug naar de klant en doordat we geen tijdelijk 
leenmeubelstuk hoeven te plaatsen, scheelt dat in kos-
ten. Bovendien hoeft de klant maar één keer thuis te 
zijn en hoeft deze zijn meubel geen dag te missen. En 
ook voor deze reparaties geven wij voor de uitgevoerde 
werkzaamheden garantie voor de verdere levensduur 
van het herstelde goed.” Als we het over dalende kos-
ten hebben, waar moeten we dan ongeveer aan den-
ken, vragen wij. “Ik kan daar heel concreet in zijn”, ant-
woordt Jeroen Gerritsen. “We hebben voor elke schade 
tot 3 cm één vaste lage prijs van 180 euro per schade-
plek. Schades tot 15 cm kunnen doorgaans ook heel 
goed op locatie worden hersteld, maar daarvoor geven 
we een prijs naar aanleiding van de gekregen foto’s.” 

innovatie in materialen
Er komen overigens steeds weer nieuwe materialen op 
de markt die onder meer toegepast worden op meu-
bels, als stoffering in huizen, in keukens en badkamers 
en op het gebied van  kozijnen. Bij nieuwe materialen is 

het voor Nomot altijd weer dé uitdaging hiermee te ex-
perimenteren en innoveren om zo ook voor die materi-
alen weer een  kwalitatief hoogwaardig herstel te kun-
nen bieden. Als recent voorbeeld hiervan noemt Jeroen 
Gerritsen de keukenbladen. Deze hebben doorgaans 
een drager van spaanplaat of multiplex met daarop 
een toplaag van harde kunststof. Voordeel van deze op 
hout gebaseerde drager is dat hout weliswaar ‘werkt’, 
maar dat het in de drager uitgewerkte materiaal een 
zeer stabiele basis vormt. Nadeel is, dat houtproductie 
belastend is voor het milieu. Nieuw zijn keukenbladen 
met een drager van geperst materiaal dat niet op hout-
basis is en dus minder belastend voor het milieu. Het is 
bovendien biologisch afbreekbaar. Nadeel is dat deze 
basis iets meer blijft ‘werken’. “Voor het milieu is het 
gebruik van deze nieuwe basis bevorderlijk. Repareren 
gaat echter niet op dezelfde manier als wij gewend zijn. 
Doordat de basis iets meer ‘werkt’, is er een flexibeler 
vulmiddel nodig. Na intensief experimenteren zijn we 
erin geslaagd een materiaal te ontwikkelen, dat zowel 
hecht op de nieuwe drager als op de kunststof toplaag 
en dat tevens ‘meebeweegt’ met het  basismateriaal”, 
zo is Jeroen Gerritsen verheugd deze milieubewuste in-
novatie te kunnen melden.

Oproep
Hans Gerritsen ter afsluiting: “Ieder bedrijf hoort mijns 
inziens bezig te zijn met het ‘cradle to cradle’ model. 
Ik hoop er van ganser harte op dat opdrachtgevers van 
duurzaam herstel daar ook hun prioriteit leggen. Zo 
kunnen opdrachtgevers samen met Nomot eraan bij-
dragen dat de enorme afvalberg waarmee wij als we-
reld geconfronteerd worden niet nog verder uitbreidt. 
Liever nog dat we de berg op den duur op verantwoor-
de wijze kleiner kunnen maken. Let wel, de ‘circulaire 
economie’ waarover iedereen nu spreekt, is méér dan 
afval hergebruik. Nog beter is afval voorkomen en dat 
maakt nog meer onderdeel uit van het circulaire prin-
cipe.”  <

Pand Nomot BV
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Holland Casino Groningen

Grootste miljoenenbrand 2017 
binnen vier maanden 

afgewikkeld
“Het was zondagochtend zeven uur, ik was vroeg wakker en met de kinderen aan het spelen. dan kijk je met 
een schuin oog wel eens even op je mobiel. Mijn oog viel op een nieuwsbericht over een brand in groningen bij 
Holland Casino. ik wist onmiddellijk dat dit een verzekerde van ons is, want ik had eerder met een kleine schade 
te maken gehad van het bedrijf waarvan we de verschillende locaties in het land - via de beurs - verzekerd 
hebben. ik heb mijn laptop gepakt en de betrokken assurantiemakelaar op die zondagochtend half acht een 
bericht gestuurd. Om hem te laten weten dat zijn klant schade had en om hem te vragen als expert Cunningham 
Lindsey in te schakelen. Michiel Jongeneel van Cunningham ook meteen een berichtje gestuurd: Michiel, er komt 
een schade aan.”

door Jan Schrijver

Een grote brand verwoestte zondagnacht 27 augustus 
het pand van Holland Casino aan het Gedempte Kat-
tendiep in de stad Groningen. Reinout Vis (32), claims 
manager Property & Technical Lines Benelux bij verze-
keringsmaatschappij Chubb, doet zijn relaas over hoe 
de afhandeling van deze miljoenenbrand op zondag-
ochtend op gang kwam. Een brand die met een scha-
debedrag van iets boven de 50 miljoen euro, zegt hij, 
uiteindelijk bleek uit te pakken als de grootste miljoe-
nenbrand van 2017.  Bij een verzekeraar gaat uiteraard 

het oog op instortingsgevaar. In het pand van vier ver-
diepingen was het beton in de tussenvloeren door de 
brand aangetast.” In de loop van de week werd er door 
een onderzoeksteam van de Brandweer informatie 
verzameld onder meer door een robot naar binnen te 
sturen en met een drone. Op zondagnacht voordat de 
brand uitbrak had aflossing van de bewaking plaatsge-
vonden.  Bewakers gaven aan mogelijk rook te hebben 
gezien in de buurt van de kassa bij een bar. “De oorzaak 
is niet met zekerheid vast te stellen, maar is naar alle 
waarschijnlijkheid technisch van aard”, aldus Reinout 
Vis. 

Bevoorschotting binnen 10 dagen
Alvorens over te gaan tot betaling zullen verzekeraars 
altijd de dekking en eventuele uitsluitingen goed be-
studeren. In het geval van Holland Casino kon al snel 
vastgesteld worden dat er geen sprake was van uitslui-
tingen. “Alles overwegende waren we er snel uit dat 
we tot bevoorschotting konden overgaan; de bevoor-
schotting was binnen tien dagen geregeld. Vervolgens 
ga je dan verder met het proces van vaststelling van het 
schadebedrag.”

Finale afwikkeling in december
Reinout Vis vervolgt: “Op 22 december 2017 hebben we 
de schade finaal kunnen afwikkelen, terwijl men in die 
maand nog aan het slopen was. We hebben de schade 
afgewikkeld, ruim voordat alles herbouwd is dus. Ik zie 
dit niet als een voortijdige maar een tijdige afwikkeling, 

Reinout Vis schudt ter bekrachtiging van de afwikkeling de hand van Ruud Bergervoet, Chief Financial Officer van 
Holland Casino. Ruud  Bergervoet en bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart vormen samen de Raad van Bestuur van 
Holland Casino

niet de vlag uit als er zo’n grote schade valt binnen de 
portefeuille. “Maar als het dan zo is, is het als schade-
behandelaar de uitdaging om de klant zo goed moge-
lijk te helpen. Dan durf ik te zeggen: als een klant door 
een schade wordt getroffen, wat is er dan leuker dan 
hem de schade te betalen. Schadebehandeling is – hoe 
gek het voor buitenstaanders ook mag klinken – ge-
woon een leuk vak.” 

van zurich naar aCe c.q. Chubb
Reinout Vis kwam in het kader van zijn hbo-opleiding 
economie via een stage op de schadeafdeling van Zu-
rich Insurance in aanraking met het vak en schreef zijn 
scriptie over ‘captive insurance’.  Aansluitend aan zijn 
stage trad hij in 2007 bij Zurich in dienst als schadebe-
handelaar ‘property and engineering lines’. Medio 2012 
stapte hij over naar het in Rotterdam gevestigde kan-
toor van de ACE Group. Deze Zwitserse verzekeraar nam 
Chubb (in ons land met kantoor in Hoofddorp) over en 
ging na integratie verder onder de naam Chubb. Uit-
gaand van het credo ‘never change a winning team’ 
handhaafde Chubb deze situatie van twee kantoren in 
ons land, met in Rotterdam een bezetting van circa 75 
medewerkers en in Hoofddorp circa 45 medewerkers. 
Vanuit beide vestigingen en vestigingen in Brussel en 
Antwerpen wordt de markt in de Benelux bediend. In 
het totaal werken er 32 medewerkers op claims. Daar-
van spreken er 8 vloeiend Frans, hetgeen onontbeer-
lijk is om ook adequaat in België te kunnen werken. 
Reinout Vis en twee schadebehandelaars ontfermen 
zich over de schades op de bedrijfsmatige brandver-

zekeringen en technische verzekeringen. Als neven-
activiteit is Reinout sinds 2011 bestuurslid (eerst pen-
ningmeester en sinds afgelopen september voorzitter) 
van Cobra1998, ‘een netwerk voor jonge, enthousiaste 
professionals werkzaam binnen of gelieerd aan de co-
assurantiemarkt brand’. Terug naar de schadedatum 27 
augustus.

zag er ‘stevig’ uit
Na de genoemde eerste berichtjes die Reinout had ver-
stuurd, deed hij gedurende de dag onder meer infor-
matie op via de lokale nieuwszenders, die berichten en 
video’s online hadden geplaatst. Daaruit was al op te 
maken dat de schade er ‘stevig uitzag’. De Brandweer 
had het brandende pand de nacht dat de brand was 
ontstaan al snel verlaten en moest het pand vanaf bui-
ten blussen. De Stichting Salvage was ingeschakeld, 
maar de Salvage-coördinator kon ter plaatse gezien de 
situatie weinig tot niets uitrichten. Nog tot de volgende 
nacht brandde het pand. Het nablussen heeft vervol-
gens ruim een week geduurd. Het pand stond strak in-
gebouwd in de binnenstad. Aan de ene kant werd het 
belend door herenhuizen waarin studenten huizen. 
Aan de andere kant werd het door een smal steegje ge-
scheiden van panden. 

Belang van persoonlijk overleg
Zondag werd besloten meteen op maandag een verga-
dering in Groningen te houden op het kantoor van de 
makelaar (Meeùs Groningen), met naast de gastheer, 
de verzekeraar, de expert, de financiële directeur en 
de vestigingsdirecteur van Holland Casino, en de aan-
gestelde contra-expert (Von Reth). “Het is belangrijk 
dat, bij zo’n grote schade, betrokken partijen elkaar 
persoonlijk leren kennen”, vind ik, “Als je de verzekerde 
gezien hebt en omgekeerd de eindklant de verzekeraar 
heeft gezien, groeit het vertrouwen in elkaar. Ik heb 
goede ervaringen met een dergelijke persoonlijke aan-
pak. Als je de polis hebt bekeken en kennis hebt geno-
men van de omstandigheden van de schade en er lijken 
geen issues te zijn - zoals bijvoorbeeld mogelijke ‘opzet’ 
-  dan is het in aller belang om flink door te pakken. In 
het geval van de schade in Groningen bleek uit een glo-
bale review dat de lichten op groen stonden. 

naar de schadelocatie
“Na de bespreking zijn we naar de schadelocatie ge-
gaan. We zijn altijd geïnteresseerd in de oorzaak, om 
daar lering uit te kunnen trekken. Met het oog op re-
gres ga je na of er wellicht werkzaamheden aan of in 
het pand werden uitgevoerd, maar dat was hier niet 
het geval. We mochten overigens niet naar binnen met 
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waarmee de verzekerde zijn voordeel kan doen, door-
dat deze zijn energie volledig op de plannen voor het 
herstel van de bedrijfsactiviteiten kan richten. Voor de 
verzekeraar betekent het dat de kosten gedrukt wor-
den en dat je snel weet waar je aan toe bent. Inmiddels 
is er door Holland Casino voor gekozen eerst op een 
tijdelijke locatie te gaan draaien en van daaruit verder 
te kijken naar een definitieve nieuwe locatie.  Ook al 
waren we erg snel met uitbetalen, we hebben het goed 
berekend. In veel gegevens is al snel inzicht te krijgen. 
Allereerst is het pand vooraf getaxeerd. Er zijn door de 
klant kosten gemaakt, en je kunt inschatten welke ver-
zekerde kosten er nog gemaakt worden. De inventaris-
schade is duidelijk, en ook in de sloopkosten hebben 
we inzicht. Adviesbureau Hageman was erbij gehaald 
als specialist op het gebied van constructies. Wat dient 
er gesloopt te worden en welk deel kan er bewaard 
worden? Er zou mogelijk nog een stuk restwaarde kun-
nen zitten in de ‘core’ van het gebouw. Uiteindelijk is 
alles gesloopt. Voor het bepalen van de bedrijfsschade 
hebben we gebruikgemaakt van de diensten van een 
internationaal werkende specialist op dit gebied, te 
weten RGL Forensics. Wat voor de bepaling van be-
drijfsschade helpt is dat door een streng gereguleerd 
bedrijf als het Holland Casino, alles zeer gedetailleerd 
zowat realtime wordt geregistreerd en vastgelegd.” 

verzekerde moet ook op termijn goed 
gevoel houden
“Of je elke schade zo snel als deze kunt afwikkelen? Dat 
zal altijd afhankelijk zijn van de mate van onzekerheid 
over de schade. Ook hangt het uiteraard af van wat de 
klant wil. Sommigen willen liever de hele rit uitzitten 
en de schade zonder enige onzekerheid aan hun zijde 
afwikkelen, anderen willen snel finaal afwikkelen en 
de focus leggen op het herstellen van hun bedrijfsvoe-

ring. Voor ons als verzekeraar mag het snel afgewikkeld 
worden, op voorwaarde dat het dan ook goed afgewik-
keld is. Uiteraard is de snelheid van afwikkelen van de 
schade ook afhankelijk van de samenwerking tussen 
alle betrokken partijen. In dit geval was er een prima 
samenwerking met Meeùs, Cunningham Lindsey en 
Von Reth. Als ‘snel’ en ‘goed’ samen gaan, dan is dat 
helemaal top. Wij willen dat de verzekerde op het mo-
ment van afwikkelen een goed gevoel heeft, maar over 
pak ‘m  beet anderhalf jaar nog steeds.” <

Geldverzekering
Bij een casino gaat ook contant geld om. Dat was op een afzonderlijk polis verzekerd 
bij Chubb. In vergelijking met de iets meer dan vijftig miljoen schade op de brandpolis, 
gaat het bij de geldverzekering om een zeer bescheiden bedrag. Op meerdere plekken 
in het casino waren er kleine bedragen aan geld, bijvoorbeeld wisselgeld voor de ho-
reca. Ook was er enig geld in de speelautomaten aanwezig. Het overgrote deel van het 
geld bevond zich in de kluis en die heeft de brand goed doorstaan. Daarbij speelt mee 
dat door verhitting tot ‘klompen’ versmolten geld, bij DNB kunnen worden ingewisseld. 

In deze kwestie heeft Chubb ons op een zeker moment gevraagd om mee te denken 
over de vraag hoe de schade op korte termijn onder de polis kon worden afgewikkeld, 
ook al bestonden er op dat moment nog diverse onzekerheden. Wij hebben samen met 
Chubb gewerkt aan een constructie voor de met Holland Casino te maken afspraken, 
welke constructie niet alleen voorzag in de gewenste spoedige afwikkeling, maar waar-
in tevens de belangen van partijen geborgd waren voor het geval het in de toekomst 
toch anders zou lopen dan partijen op dat moment veronderstelden of hoopten. En 
ook bij de verdere gesprekken met Holland Casino en de uiteindelijke vastlegging van 
de afspraken zijn wij betrokken geweest. 

advocatenkantoor Kennedy Van der Laan

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

DROGEN   VERWARMEN   VENTILEREN   VOCHTMETEN   

Specialist in oplossingen bij 
waterschade en vochtproblemen
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Herstelgericht werken: het financiële 
belang staat haaks op de doelstelling 

‘zelfredzaam en autonoom je weg vinden’

Bij het schaderegelen neemt de expert personenschade zijn taak om een minnelijke oplossing te vinden 
natuurlijk het meest serieus. die oplossing is pas mogelijk als medisch herstel en de invloed van het letsel op 
werk- en thuissituatie in kaart zijn gebracht. dit is een enorme uitdaging omdat een aantal van de facetten die 
hier invloed op hebben nauwelijks beïnvloedbaar zijn. 

De branche-initiatieven om te streven naar herstel van 
de autonomie van het slachtoffer, moeten ertoe leiden 
dat er veel minder schade wordt betaald. De opbrengst 
van de energie die de deskundige begeleiding en het 
slachtoffer in het herstel steken, is dus dat de ‘bonus’, 
de schadevergoeding, voor het slachtoffer na al deze 
goede werken geringer is. Dat is een lastig hanteerbaar 
en conflicterend belang. Zeker wanneer het slachtoffer 
de financiële belangen gaat ervaren of door een belan-
genbehartiger op die belangen wordt gewezen.

Overzichtsfoto van persoonlijke situatie
In feite zou een statusoverzicht, zeg maar een over-
zichtsfoto van de persoonlijke situatie, direct na het 

ongeval een uitkomst zijn. Ik kan dan samen met het 
slachtoffer in kaart brengen wat van invloed is op het 
herstel, de financiën en de sociale omstandigheden. 
Want daarna begint, in de omvergeworpen wereld van 
het slachtoffer, alles in beweging te komen. En begint 
ook de beïnvloeding.  

toename weerbaarheid en autonomie
Meer en meer neemt onze maatschappij vlot afscheid 
van gekwetste en daardoor verminderd belastbare 
personen. De werkgever, de partner, de omgeving con-
fronteert een slachtoffer met de beperkingen en laat na 
verloop van tijd duidelijk merken hoe afhankelijk een 
mens is van eigen actieve inbreng in de maatschap-

pij. Wij hopen met onze begeleiding te bereiken dat de 
weerbaarheid en autonomie toenemen. Helaas komt 
het accent vaak te liggen op het vinden van een finan-
ciële compensatie voor het wegvallen van de capaci-
teit om jezelf te redden. Terecht dat om compensatie 
wordt gevraagd overigens. Maar dan dient wel eerst 
vast te staan dat er geen herstel (re-integratie, revitali-
sering of resocialisatie) meer mogelijk is.       

Snel alle facetten in kaart
Het is onze opdracht om zo snel mogelijk alle facet-
ten in kaart te brengen. Dit bereik je vooral door in een 
goed functionerend team van deskundigen, waar de 
lijntjes kort zijn en elke zaak een vlotte doorloop heeft, 
snel een analyse van de situatie te maken. Zo moet in 
het team een medisch adviseur zitten die rechtstreeks 
kan adviseren, maar ook een arbeidsdeskundige en fi-
nancieel deskundige.

geen angst om diep te graven
Ik pleit ervoor eerst goed naar het slachtoffer te luiste-
ren en open en eerlijk te praten over alle facetten die 
een impact hebben op de veranderde levensomstan-
digheden. Je moet niet bang zijn om dan diep te graven. 
En dus ook zaken te benoemen die uiteindelijk kunnen 
leiden tot een hoge(re) schadevordering. Hoe eerder 
bekend, hoe beter beheersbaar en beïnvloedbaar. Een 
vergeten of onbenoemde post (zelfwerkzaamheid, 
zwarte inkomsten, belastingschuld) kan beide partijen 
na verloop van tijd volstrekt uit elkaar drijven, omdat 
deze in geld uitgedrukt zwaar op het dossier leunen. Al 
dan niet terecht overigens, maar de invloed is er. 

Herstelgericht traject
Een herstelgericht traject kan pas succesvol zijn wan-
neer bij aanvang alle onderste stenen boven zijn ge-
bracht. De professional die de eerste gesprekken voert, 
moet zich dat bewust zijn. Geen details vergeten en 
collega-professionals op arbeidsdeskundig, medisch 
en fiscaal gebied direct betrekken. Daarmee kan be-
reikt worden dat complicerende aspecten toch vroeg 
behandeld worden en geen belemmering vormen in de 
voortgang. 

Binnen een week
To The Point Expertise zorgt ervoor dat een medisch 
advies, bijvoorbeeld na mondelinge afstemming met 
de medisch adviseur en de schadebehandelaar, voor 
een opdrachtgever binnen één week beschikbaar is. 
Daaraan gekoppeld een schaderaming en zo nodig een 
eerste arbeidsdeskundige analyse. In goed overleg met 

de belangenbehartiger kunnen die bevindingen ook 
uitgewisseld worden en kan de vervolgstap gezet wor-
den. 

verhogen van commitment
Wanneer we het slachtoffer proactief informeren en 
steunen, blijft de focus op het vinden van oplossingen 
die tot herstel leiden. Schaderegelen kan altijd nog en 
dat weet het slachtoffer ook. Doordat beide facetten 
steeds aan de orde komen, is het commitment om te 
werken aan autonomie en herstel in maatschappelijke 
en sociale zin het hoogst. 

Dus doe de goede dingen als eerste, professioneel, 
transparant  en to the point.    <

door Marc Punt, letselschade-expert bij To The Point Expertise
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NIVRE verbetert de 
netwerkmogelijkheden

‘Niet alleen halen, maar ook 
brengen’

Hoge werkdruk 
brandexperts

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd in april jl. het Rendez-Vous d’Expertise in Hotel van der Valk in Vianen gehouden (zie 
SCHADE magazine nummer 2, pagina 21). Tijdens de plenaire mogelijkheden tot netwerken konden de verschillende experts elkaar 
gemakkelijker vinden door in het restaurant met behulp van gekleurde ballonnen de diverse branches te markeren. 
Kleurrijke wegwijzers waarvan ook de VNAB sedert enige tijd op verschillende grootschalige netwerkevenementen gebruikmaakt. De 
kruisbestuiving tussen beide organisaties krijgt een extra impuls doordat per 1 juni 2018 het NIVRE is toegetreden als geassocieerd part-
ner van de VNAB. De mogelijkheden om te netwerken worden met dit lidmaatschap verder uitgebreid voor de bureaus die niet zelf  ge-
associeerd partner van de VNAB zijn.  Deze bureaus kunnen nu kosteloos deelnemen aan de VNAB nieuwjaarsreceptie, de maandelijkse 
beursborrels en overige door de VNAB geselecteerde netwerkbijeenkomsten (zie verder onze website van 1-6-2018).
Wat gelijk gebleven was tijdens het Rendez-Vous, was het inhoudelijke maatwerk dat door de verschillende Branches geleverd werd. 
In zes branchegroepen verdeeld werd een aantrekkelijk programma aan parallelsessies geboden. Hieronder treft u een greep uit het 
gebodene.  

Rianne Baumann de voorzitter van het branchebestuur opende deze 
branchegroepbijeenkomst met een oproep aan alle leden om onder-
werpen en ideeën voor het Rendez-Vous d’Expertise van 2019 door te ge-
ven aan het Nivre. Zij maakte de aanwezigen op een vriendelijke wijze 
duidelijk dat het Nivre veel voor zijn leden doet, maar dat het branche-
bestuur ook graag ziet, dat de leden op hun beurt activiteiten oppakken 
voor het Nivre. Met andere woorden, zei Baumann: “Niet alleen halen, 
maar ook brengen”.

Branchegroep aansprakelijkheid, technische varia, 
agrarisch, Monitoring Bouw&infra

Branche Brand

Na haar opening nam drs. Thomas Verhiel (ondernemer, expert en 
onderzoeker, gespecialiseerd op het gebied van toekomst van werk, 
talentmanagement, generatieleren en flexibiliseren van organisaties) 
het stokje over van de voorzitter. Zijn presentatie ‘Het Spel der Gene-
raties’ sloot naadloos aan op de drie pijlers van de branchegroep ATV/
Agrarisch/Monitoring Bouw & Infra, te weten ‘verbinden, verjongen en 
kwaliteitsborging’. 

Het branchebestuur zei ervan uit te gaan dat alle aanwezigen de tips 
en trucs van Thomas Verhiel in de praktijk zullen brengen. Zonder te 
generaliseren, zijn er kenmerkende eigenschappen van de babyboom-
generatie, generatie X, generatie Y en generatie Einstein, die het een-
voudiger maken om met elkaar samen te werken, elkaar aan te vullen 
en het beste uit elkaar naar boven te halen. Zeker gezien de opbouw 
in deze branche naar leeftijd en geslacht is er nog veel te doen.

Uit de ‘votemaster’ kwamen naast de te verwachten resultaten, zoals 
meer dan 90% mannen in de zaal,  60% behorend tot de generatie X 
en typische karakter eigenschappen per generatie, ook onverwachte 
reacties uit de zaal. Vooral de generatie Y had het zwaar te verduren: 
“Weet niet wat werken is. Kan niet tegen kritiek. Is vaag. Doet aan 
yoga. Kunnen niet samenwerken.” Kritiek kwam er ook op Verhiel 
zijn standvastigheid dat de antwoorden van de votemaster anoniem 
weergegeven werden. Voor iedereen zichtbaar op het scherm waren 
de gegeven antwoorden én de namen van de mensen, die deze ant-
woorden gaven. 

Na de pauze verdeelden de aanwezigen zich over één van de vier 
door de branchegroep geboden workshops. 

De experts die zich bezighouden met bouwkundige vooropnamen 
en trillingsmetingen kregen het voor hun kiezen tijdens de work-
shop ‘800.000 foto’s, hoe zit het met de privacy?’ Zij werden op een 
duidelijke en af en toe humoristische wijze gewezen op de gevolgen 
van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) door Rob 

Meelker, advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bij Mar-
ree & Dijxhoorn Advocaten. De vooropname-experts zullen tijdens de 
uitvoering van hun werkzaamheden alert moeten zijn op de wijzigin-
gen die de AVG hen oplegt. Zoals de wijze van fotograferen. Wat mag er 
wel en wat juist niet op foto’s vastgelegd worden.  Denk aan leesbare 
kentekens, straatnamen met huisnummers en gezichten. Mensen mo-
gen niet herkenbaar in beeld komen. Advies van Meelker om vooral 
interieurs zo ‘zuinig’ mogelijk te fotograferen. Ook de wijze van rap-
porteren en de distributie van de rapportages kwamen ter sprake. De 
werking van de AVG is inmiddels (sinds 25 mei) een feit. De actualiteit 
was mede de reden van het succes van deze zeer interactieve work-
shop, die voor velen te kort was. 

De experts uit de overige secties ATV en Agrarisch konden kiezen uit 
drie totaal verschillende workshops, namelijk ‘Fosfaatrechten’ door 
Joost de Rooij (Linssen Advocaten), ‘Actualiteiten verzekeringsdek-
king onder de CAR’ (Annet van Duijn van Dirkzwager advocaten & no-
tarissen) en ‘Fake President Fraud’ door Rianne Baumann (Crawford & 
Company; tot 1 augustus 2018; zie verder onze website van 22-5-2018) 
en Jeroen van de Mortel (Context). Bij ‘Fake President Fraud’ doet ie-
mand zich voor als CEO en krijgt op deze wijze geld losgepeuterd. Als 
voorbeeld: de verdwenen miljoenen bij een voetbalclub. Na overeen-
stemming over de ‘transfer’ heeft een andere partij een nota gezon-
den naar de voetbalclub, welke nota ook voldaan is aan de verkeerde 
partij. 

Het branchebestuur Brand zei er heel bewust voor gekozen te hebben 
om dit jaar tijdens het Rendez-Vous d’Expertise een kort en makkelijk 
programma aan te bieden aan de brandexperts. De brandexperts heb-
ben met de vele stormschaden en vorstschaden een extreem drukke pe-
riode achter de rug. Het water staat hen nog net niet aan de lippen met 
de stapel dossiers die nog moeten worden behandeld. 

Josee Tomassen, voorzitter branchebestuur Brand, toonde veel com-
passie met haar leden. Ze merkte op de werkdruk voor velen echt 
té hoog te vinden (inmiddels hebben op 15 en 24 mei in totaal bijna 
honderd register-experts deelgenomen aan de interactieve workshop 
‘Je voornemens de Baas!’ om effectieve vaardigheden op te doen om 
werkdruk te verlagen en stress te beperken).

Het branchebestuur gaf aan zich verantwoordelijk te voelen voor de 
345 ingeschreven brandexperts en zei trots op hen te zijn. Het bestuur 
staat klaar voor zijn leden en wil graag een meer intensieve samen-
werking tot stand brengen. Om die samenwerking te bereiken en om 
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Schadebeperkingsplicht een 
mijnenveld 

Hoe ga je om met agressie?

Wie schade lijdt, heeft een schadebeperkingsplicht, maar in hoeverre 
geldt dit ook voor een letselschadeslachtoffer? In hoeverre mag men bij-
voorbeeld verlangen dat een slachtoffer zich medisch laat behandelen? 
De branche Personenschade stelde dit thema, de schadebeperkings-
plicht, centraal. Peter Knijp, advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten, 
noemde de problematiek “een mijnenveld”. Over op het eerste gezicht 
vergelijkbare zaken komen rechtbanken tot verschillende oordelen. De 
jurisprudentie op dit gebied lijkt op een lappendeken waar flink de mot 
in zit. Wellicht is er slechts één algemene lijn te trekken, namelijk dat 
men in de letselschade ‘terughoudend’ moet zijn in het opleggen van 
een schadebeperkingsplicht. 

drie deelgebieden
Om de aanwezige personenschade-experts bij het inschatten van de 
schadebeperkingsplicht enig houvast te geven, behandelde Peter 
Knijp drie deelgebieden waar de problematiek zich in deze branche 
het meest manifest voordoet. Daarbij gaat het om de vragen in hoe-
verre verzekeraars van slachtoffers mogen verlangen dat zij 1) zich 
medisch laten behandelen, 2) zich laten bijscholen om ander werk te 
accepteren en 3) van sociale voorzieningen gebruikmaken. De vraag is 
bijvoorbeeld of iemand die als gevolg van een ongeval zo gehandicapt 
is dat zelfstandig wonen eigenlijk niet meer mogelijk is, er toch voor 
mag kiezen in de eigen woning te blijven, met veel extra hulp en veel 
aanpassingen in huis. Of handelt zo’n slachtoffer dan in strijd met de 
schadebeperkingsplicht?

Casuïstisch
Peter Knijp: “Je ziet op alle deelgebieden dat heel goed naar de 
omstandigheden van het geval moet worden gekeken. Ook de juris-
prudentie is ontzettend casuïstisch, dus ook erg afhankelijk van die 
omstandigheden van het geval. De Rechtbank Limburg ging ermee ak-
koord dat het slachtoffer van een ongeval zijn medische behandeling 

Grensoverschrijdend gedrag, strategie en de toekomst waren de the-
ma’s voor leden van de branche Motorvoertuigen. Bijna 200 belangstel-
lenden hadden zich ervoor aangemeld. De bijeenkomst werd namens 
het branchebestuur door dagvoorzitter Rob den Ouden in goede banen 
geleid. Den Ouden keek kort terug op de activiteiten in het afgelopen 
jaar in de diverse commissies van de branche Motorvoertuigen 

Den Ouden memoreerde de introductie van het hagelschadecalcu-
latiemodel van NIVRE en de Belgische zusterorganisatie UPEX, de 
samenwerking met UPEX, de aanpak van diverse richtlijnen en de 
permanente educatie. Den Ouden introduceerde vervolgens Maarten 
Hoogslag, die het onderwerp grensoverschrijdend gedrag ging behan-
delen.

Frustraties en pressie
Maarten Hoogslag is coach en trainer op het gebied van onder andere 
weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, communicatie en sociale 
vaardigheid. Hij is specialist in het trainen en coachen van mensen die 
werken op een plek waar veel onderling contact is. In zijn presentatie 
definieerde Hoogslag het begrip agressie aan de hand van voorbeel-
den en behandelde hij vervolgens veelvoorkomende patronen in de 
wijze waarop agressie iemand kan raken (impact), de verschijnings-
vormen ervan (soorten) en de mogelijke reactiestijlen (communicatie). 
In de praktijk van de autoschade-expert zijn ontladingen van frustra-
ties en pogingen tot pressie herkenbare uitingen van agressie en het 
‘meeveren’ en ‘begrenzen’ mogelijke reactiestijlen.

Flink uitschelden
Hoogslag legde uit dat agressiviteit en subassertiviteit tegengestelde 
vormen van assertiviteit kunnen zijn. Assertief gedrag is een normaal 
volwassen en professioneel gedrag. Het is niets meer en niets minder 
dan rustig voor jezelf opkomen, gewoon zeggen wat je vindt, zonder de 
ander te kwetsen. Subassertieve mensen echter manoeuvreren zich-
zelf nogal eens in een slachtofferrol, terwijl anderen lang meegaand 
kunnen zijn en veel slikken, maar op een gegeven moment, vaak door 
een onbenullig voorval, plotseling agressief gedrag gaan vertonen. Ter 
illustratie liet Hoogslag zich door enkele aanwezigen in de zaal flink 
uitschelden en diende hij hen met enkele standaardzinnen effectief 
van repliek.

internet als onderzoeksbron en Brabant 
als drugsschuur

Nieuwe mogelijkheden om via de talrijke openbare bronnen op 
internet onderzoeksgegevens te achterhalen (door Christiaan 
Triebert) en een kijkje achter de deur van Noord-Brabant als de 
drugsschuur van Europa (door Bram Endedijk) stonden op het 
programma voor de Toedrachtonderzoekers en Coördinatoren 
Fraudebeheersing.

Branche Toedrachtonderzoek

vervoer van zware lading en van 
gevaarlijke stoffen

De experts Scheepvaart & Techniek en de experts Transport/
Goederen begonnen de middag gescheiden om te worden bijge-
praat over de specifieke activiteiten en ontwikkelingen binnen 
hun branches door hun voorzitters Bart Leijssen respectievelijk 
Walter Dekkers. Vervolgens volgden zij gezamenlijk twee inlei-
dingen. De eerste inleiding werd verzorgd door Wiebe Broeksma 
(RollDock) over heavy lift en ander bijzonder vervoer. Na de pau-
ze kwam veiligheidsadviseur Cor Schot aan het woord over het 
vervoer van gevaarlijke stoffen.  

Branchegroep Scheepvaart & Techniek en 
Transport/Goederen

Branche Personenschade

Branche Motorvoertuigen

te achterhalen tegen welke zaken de leden aanlopen, is een apart e-
mailadres geopend, waar de leden deze problemen kunnen melden 
en kunnen aangeven wat ze verwachten van het branchebestuur 
Brand. Het e-mailadres is Brandidee@nivre.nl. Alle ideeën zijn wel-
kom. Het branchebestuur benadrukte op elke ingezonden e-mail te 
zullen reageren. Er wordt naar gestreefd om alle goede en uitvoerbare 
ideeën te realiseren, aldus Josee Tomassen. 

De middag startte met een toelichting van Mathijs Hoek en Josee  
Tomassen op het organogram van het branchebestuur Brand. De activi-
teiten die afgelopen jaar door het bestuur zijn afgerond en de plannen 
voor het komende jaar werden uit de doeken gedaan, zoals een werk-
groep die een richtlijn voor arbitrageprocedures aan het ontwikkelen 
is en een werkgroep die de richtlijnen sloopbestek voor opstalexperts 
gaat opstellen. Inmiddels is de commissie, die de actualiteit van de 
advieslijst inboedel-opstal van het Verbond van Verzekeraars uit 2011 
onder de loep neemt, voor het eerst bijeengekomen. De commissie 
bestaat uit Rolf Rademacher (EMN), Tom Volkers (Cunningham Lind-
sey), Sander van Donge (Dekra) en Marius Rijnten (Crawford). De com-
missie wil deze update van de advieslijst inboedel-opstal na de zomer 
2018 gereed hebben. Voor 2019 staan onder andere educatieve work-
shops met onderwerpen als reparatietechnieken met gebruik van 3-D  
printen en asbestregelgeving op de planning voor de brandexperts.  

De workshop ‘Omdenken’ kwam niet zo uit de verf als het branche-
bestuur gehoopt had. De zaal stond niet op z’n kop. De acteurs van 
‘Omdenken’ hadden toegezegd, dat zij binnen 45 minuten een omme-
zwaai konden bewerkstelligen. ‘Omdenken’ is een filosofie waarmee 
je problemen in mogelijkheden kunt transformeren. Nu is dit makke-
lijker gezegd dan gedaan. Gelukkig werd er  tijdens het aperitief en het 
smakelijke walking dinner door de experts zelf al netwerkend wel een 
aanzet gegeven om de gedachtevorming richting omdenken op gang 
te brengen. 

staakte en in een ander geval, ongeveer een jaar later, deed de Recht-
bank Midden-Nederland dat niet. Het verschil tussen de twee zaken 
zat hem uitsluitend in de omstandigheden van het geval en dan met 
name in de ernst van het letsel. In de ene zaak ging het om een letsel 
met een ernstige psychische impact op de persoon van het slachtof-
fer en in de andere zaak betrof het een wat lastiger te duiden letsel, 
namelijk whiplash. Gaat het om de omscholingsplicht, dan moet bij-
voorbeeld op omstandigheden worden gelet als de leeftijd, de oplei-
dingscapaciteit en het arbeidsverleden. Op grond daarvan moet van 
geval tot geval worden beoordeeld wat het slachtoffer nog redelijker-
wijs moet kunnen. Een rechter kan daar alle kanten mee op en dat 
maakt het enorm lastig.”  <
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21ste AssurMada stak over 
naar Lowestoft

De AssurMada heeft voor de 21ste keer plaatsgevonden. Er namen zes 
schepen deel aan deze jaarlijkse zeezeiltocht voor de verzekerings-
branche. Vrijdag kwam de vloot binnen in de haven van Lowestoft, 
waar de door BosBoon Expertise aangeboden Haringparty wachtte. 
Op zaterdag was er een diner in de Yachtclub The Royal Norfolk & Suf-
folk. Om vijf uur op zondagochtend vertrokken de eerste boten voor de 
terugvaart (zie voor meer informatie en meerdere foto’s website 12-6). 

 S C H a d e B e d R i J v i g H e d e n

POSTEX in Insurance Blockchain
Postex B.V. is toegetreden tot Insurance Blockchain. Dit is een consor-
tium dat bestaat uit verzekeringsbedrijven en automatiseringsbedrij-
ven voor de verzekeringsbranche met als doel het ontwikkelen van 
blockchaintoepassingen voor de verzekeringsbranche. Het is een ini-
tiatief van ANVA (zie verder website 13-6). 

Adfiz Prestatie Onderzoek uitgebreid
Al bijna twee decennia maakt het Adfiz Prestatie Onderzoek transpa-
rant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Sinds en-
kele jaren is het onderzoek doorlopend. De scope van het onderzoek 
is uitgebreid met twee nieuwe categorieën, hypotheken en zorg, zodat 
er door aanbieders meer awards te winnen zijn. Bovendien zijn er los 
van producten vier nieuwe ‘prijscategorieën’ ingesteld, te weten voor 
ketenefficiency, (on)verzekerbaarheid, het klantbelang centraal bij 
claimbehandeling en het klantbelang centraal bij waardeoverdracht. 
Adfiz is overgestapt naar een nieuw onderzoeksbureau, CYS (zie ver-
der website 31-5). 

Mees & Zoonen wordt Victor
Volmachtbedrijf Mees & Zoonen zal na de zomer worden omgedoopt 
tot Victor. Deze naamswijziging heeft te maken met een internationale 
rebranding (zie verder website 13-6). 

Haringparty Crawford
Tijdens de goed bezochte Haringparty van Crawford & Company be-
nadrukte CEO George Oostrom in zijn Haringspeech het belang van 
partnerschap. Hij sprak onder meer over de verjonging in de branche 
en over het aanstellen van een ‘inhouse recruiter’. Ook sprak hij een 
dankwoord uit richting Rianne Baumann en Vincent Talle die het be-
drijf gaan verlaten (zie verder website 22-5, 12-6, 13-6 en 14-6).

Fiscale aftrekbaarheid advieskosten

De organisaties Adfiz, OvFD en Verbond van Verzekeraars hebben een 
brief gestuurd aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën. In hun 
gezamenlijke brief geven zij aan dat het bevorderen van de toeganke-
lijkheid van advies wenselijk is en houden zij een pleidooi voor een fis-
caal gunstige behandeling van advieskosten (zie verder website 12-6).

TT Experts opgericht
Mart Verschoor en Gijs Lindenburg hebben een nieuw expertisebu-
reau opgericht, TT Experts. Het bedrijf verricht expertises op het ge-
bied van Techniek en Transport in de ruimste zin van het woord (zie 
verder website 5-6).

AOV zwaar beroep ondernemers 

De Amersfoortse heeft voor ondernemers met een zwaar beroep de 
‘Langer mee AOV’ geïntroduceerd. Met deze AOV kunnen ondernemers 
zich tot aan hun AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (zie 
verder website 7-6).

Bureau DFO onderzoekt software

Bureau DFO houdt sinds 2011 jaarlijks een onderzoek naar de waarde-
ring door financieel advieskantoren van de financiële adviespakketten 
die zij gebruiken en de dienstverlening door de aanbieders van deze 
software. Dit jaar is het onderzoek gebaseerd op 1.298 waarnemingen. 
Op basis van deze waarnemingen zijn van 15 automatiseringspakket-
ten de ervaringen en waarderingen door gebruikers van deze pakket-
ten op 20 onderdelen in kaart gebracht (zie verder website 24-4).

i n S u Rt e C H

Digital Insurance Agenda

Voor een presentatie van nieuwe digitale producten en diensten voor de verzekeringsbranche is Digital Insurance 
Agenda (DIA) meer en meer het podium bij uitstek. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd in de 
Westergasfabriek in Amsterdam een evenement georganiseerd. Hieraan voorafgaand vonden ook DIA-evenementen 
in Barcelona en München plaats. Circa 1.200 belangstellenden uit zo’n vijftig landen waren op 16 en 17 mei 2018 
voor een unieke ervaring naar Amsterdam gekomen.

In een perfecte digitale klantenrelatie weet een bedrijf 
misschien eerder dan een klant wat de klant wil

De opzet van de DIA-evenementen is al even verrassend als flitsend. 
Natuurlijk zijn er ook de vertrouwde lezingen en debatten, maar de 
nadruk ligt toch op de pitches van circa tien minuten waarin bedrij-
ven vanuit de hele wereld hun nieuwe producten tonen en toelich-
ten. De pitches en producten moeten aan allerlei voorwaarden van 
de DIA-organisatie voldoen. De deelnemers betalen dan ook niet een 
pittige entreeprijs voor simpele verkoopdemonstraties. Wie alle pit-
ches bijwoont, een kleine zestig in totaal, is helemaal op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen op digitaal gebied voor de verzeke-
ringsbranche.

digitale ecosystemen
De zogenoemde digitale ecosystemen vormden dit jaar een leidend 
thema tijdens de Digital Insurance Agenda. Bij een digitaal ecosysteem 
gaat het om de interactie tussen industrie, website, product, merk, 
data en natuurlijk mensen: partners, leveranciers, concurrenten, 
klanten, analisten, commentatoren, journalisten, bloggers, prospects 
en burgers. Het systeem draagt de digitale relatie met de klanten. Het 

zet de klant centraal en verbindt alle mogelijke klantencontacten met 
elkaar. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een product, 
het bezoek aan een winkel, een e-mail, een aankoop of een beoor-
deling op een website. Zo’n digitaal ecosysteem steunt allereerst op 
data. Het systeem heeft één centrale klantendatabase waarin alle re-
levante informatie wordt bijgehouden. Op basis van deze data krijgt 
de klant realtime gepersonaliseerde informatie. In een perfecte digi-
tale klantenrelatie weet een bedrijf misschien eerder dan een klant 
wat de klant wil. De klantenrelatie wordt dan sneller dan realtime. Een 
goed digitaal ecosysteem werkt meestal met een partnermodel. Be-
drijven hoeven niet alleen voor de ultieme klantenbeleving te zorgen. 
Door samen te werken en openheid te verlenen wint een bedrijf aan 
snelheid en nemen de mogelijkheden voor de klant toe. Uiteindelijk 
gaat het bij een digitaal ecosysteem om het gevoel van de klant. Als 
de klant een extreme klantgerichtheid ervaart dankzij een perfect sa-
menspel tussen de verschillende contactmomenten door, is het digi-
taal ecosysteem in zijn doel geslaagd. Het ecosysteem plaatst de klant 
centraal met de diverse kanalen in perfecte integratie daaromheen. 

SCHade Cijfers & trends
De werking van digitale ecosystemen werd tijdens de Digital Insurance 
Agenda in Amsterdam allereerst toegelicht en geïllustreerd door Os-
kar Mielczarek de la Miel, oprichter en managing partner van Raku-
ten Capital. Rakuten is de snelstgroeiende en in sommige sectoren 
de grootste aanbieder in Japan van een heel scala van financiële pro-
ducten: credit cards, hypotheken, levensverzekeringen, schadeverze-
keringen, overige bancaire producten enzovoort. In pitches werden 
veelal producten getoond die de digitale ecosystemen mogelijk ma-
ken, bijvoorbeeld in de vorm van apps voor consumenten, maar ook 
in de vorm van computersystemen voor de aanbieders van producten. 
Nogal eens is de toepassing ervan in Nederland niet toegestaan, bij-
voorbeeld omdat er ongebreideld in zoekmachines en sociale media 
wordt gezocht, of niet gewenst, bijvoorbeeld omdat er zonder tus-
senkomst van echte artsen medische adviezen worden gegeven, maar 
veel producten zijn de moeite waard om er kennis van te nemen. Le-
zers van SCHADE magazine krijgen daarvoor in het najaar de gelegen-
heid, wanneer er in de special ‘SCHADE Cijfers & Trends 2018/2019’ 
uitgebreider op wordt ingegaan.  <

Oskar Mielczarek de la Miel
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         a g e n d a

Donderdag 28 juni
— ‘Summer BBQ’ en uitreiking van Dave 
Bebelaar Duurzaamheidsaward, Duurzaam 
Repareren, Beachclub Habana Beach, Kijkduin 
(Den Haag)

Maandag 2 juli
— Aansprakelijkheid voor schade als gevolg 
van cyberrisks, Bureau DFO, workshop locatie 
Hoevelaken

— VNAB beursborrel, aangeboden door 
Dirkzwager, VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum, Rotterdam 

Donderdag 30 augustus
— VNAB Start of Season Pubquiz, VNAB kennis- 
en ontmoetingscentrum, Rotterdam

Dinsdag 4 september
— Summer bbq, StarStone

— Kennissessie ‘De toekomstbestendige werk-
nemer: fit en veilig’, Schouten Zekerheid, Van der 
Valk Hotel, Ridderkerk

Zaterdag 8 september (tot en met 
13 september) 
— Les Rendez-Vous de Septembre, 62ste
 jaargang, Monte Carlo

Maandag 10 september
— VNAB beursborrel, VNAB kennis- en 
ontmoetingscentrum, Rotterdam 

Woensdag 12 September
— Opleiding Gerechtelijk Deskundige, 21 punten 
NVvA, 12 punten NVR, 12 NiRV, 40 punten ABAN 
(cluster 1, 2, 3), 55 punten NBA, Universiteit 
Leiden te Leiden

Woensdag 19 september
— Fact Finding bij expertise (automotive), NIVRE 
6 PE-punten, Hotel de Bergse Bossen, 
Driebergen

—Zakelijk Platform, Adfiz

Donderdag 27 september
— FRAUDE & BEWIJS bij verzekeringszaken NIVRE 
4 PE punten, NOvA 4 Po punten, Uitgeverij 
Studiecentrum | Kerckebosch

Maandag 8 oktober
European Risk Management Seminar 2018, 
FERMA, FMCCA (Flanders Meeting and Conven-
tion Center Antwerp), Antwerpen

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

  C y B e R

Driekwart vindt dekkingen 
cyberpolissen niet duidelijk

de vnaB gaat kijken of het mogelijk is te komen tot een modelpolis voor 
cyberverzekeringen. Het vnaB Cyberriskplatform zal onderzoek doen naar 
de mogelijkheid om een model beurspolis te ontwikkelen. dat zei vnaB-
directeur Wim Span (rechts op de foto) bij de opening van het vnaB-event 
over het thema Cyber.

Cyber kan de komende jaren voor de zake-
lijke schademarkt uitgroeien tot een van de 
belangrijkste risico’s zo niet het belangrijkste, 
welk risico bovendien in alle andere branches 
terugkomt, zo werd gewezen op het belang 
van ‘cyber’ voor de bedrijfsmatige verzeke-
ringsmarkt. In het ‘VNAB Visie event Cyber’ 
dat in het VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum in Rotterdam plaatsvond onder dag-
voorzitterschap van Tom van ’t Hek (links op 
de foto) waren sprekers achtereenvolgend 
Johan de Wit (Siemens), Derek Dijst (DNB), 
Abderrahman Kaouass (COT) en Roel van Rij-
sewijk (Deloitte).

Tweederde van de aanwezigen tijdens het 
‘VNAB Visie event Cyber’ vindt dat de in de 
markt aanwezige cyberverzekeringen onvol-
doende aansluiten op de behoefte van de 
klant. Driekwart vindt dat dekkingen van de 

op de Nederlandse markt verkrijgbare cyber-
polissen niet duidelijk zijn. Zo bleek uit een 
enquête onder de aanwezigen (zie verder het 
artikel over de enquête op onze website van 
22-5-2018).

Wim Span sloot de geslaagde middag af met 
de vaststelling dat uit de verschillende inlei-
dingen en uit de reacties uit de zaal bleek dat 
de rode draad is dat partijen het belang inzien 
van het delen van kennis met elkaar en het ge-
zamenlijk optrekken met elkaar om nog meer 
kennis op te doen, zowel met partners binnen 
de branche als met partners buiten de bran-
che. Span benadrukte dat daartoe binnen de 
VNAB het Cyberriskplatform functioneert en 
middels de verschillende commissieleden als 
aanspreekpunt fungeert (zie verder het arti-
kel over het VNAB-event op onze website van 
22-5-2018). 

In een volgend nummer van SCHADE maga-
zine zal uitvoerig worden ingegaan op het 
thema Cyber. <

Studie naar modelpolis 
cyberverzekeringen

Jan Broekhuizen 

Mark Wisse 

Gepersonaliseerde verzekerinGen: 
een toekomst-op-maat?

                  a d v O C at u u R

Unigarant gaat via de website van online reisorganisatie Travix gepersonaliseerde reisverzekerin-
gen aanbieden. De Zuid-Afrikaanse Insurtech Hepstar levert daarbij een ‘zelflerende aanbevelings-
machine’, waarbij door middel van e-marketingtechnologie op basis van data uit reisboekingen 
klantprofielen worden opgesteld. De nieuwe reisverzekering op maat wordt onder andere aange-
boden op basis van iemands leeftijd, reisbestemming en duur van de reis, zodat de gunstigste polis 
voor de boeker wordt samengesteld. Op dit moment krijgt iedere boeker op de vliegsite nog een-
zelfde reisverzekering van Unigarant aangeboden.

De AFM heeft aandacht voor de digitalisering van financiële producten en diensten (zie de Wetgevings-
wensen AFM 2018). Het ‘personaliseren’ van producten en diensten op basis van data-analyses is een 
ontwikkeling die door technische mogelijkheden alleen maar versterkt zal worden. Data-analyses kunnen 
bijdragen aan het beter voorzien in bepaalde klantbehoeften, maar er kleven ook risico’s aan. Het gaat 
hier niet alleen om privacy-aspecten. Financiële producten worden in toenemende mate aan de man 
gebracht met verleidingstechnieken en gepersonaliseerde marketing. Het gebruik en misbruik van data is 
daarbij allesbepalend, zo schrijft de AFM. 

Een stap verder dan gepersonaliseerde marketing op basis van data-analyses, is het aanbieden van (semi)
geautomatiseerd advies. Bij ‘advies’ in de zin van de Wft gaat het naar zijn aard al om een aanbeveling 
van een specifieke verzekering aan een bepaalde consument. Bij volledig geautomatiseerd advies zonder 
tussenkomst van een natuurlijk persoon wordt advies gegeven via het internet of een applicatie. Automa-
tisering van advies biedt kansen om de kwaliteit en toegankelijkheid van advies te borgen of te vergroten. 
Het klantbelang bij geautomatiseerd advies is echter onvoldoende vooraf geborgd, zo heeft de AFM op-
gemerkt. Mogelijk doelt de AFM hier op de kans dat door automatisering de vakbekwaamheid (van de ad-
viseur van vlees en bloed) wordt losgekoppeld van het advies (dat geautomatiseerd wordt gegenereerd). 

Nog een stap verder dan geautomatiseerd advies, is de komst van een ‘gepersonaliseerde’ verzekering die 
automatisch gegenereerd wordt op basis van specifieke en generieke klantgegevens. Wanneer dergelijke 
producten beschikbaar komen, vervagen de grenzen tussen het ‘aanbieden’ van verzekeringen en het 
‘adviseren’ daarover: het aanbieden van een product  zou dan tegelijk een advies kunnen impliceren. 

Een stap naar een toekomst-op-maat is gezet met de introductie van verscherpte ‘product governance’ 
eisen onder de later dit jaar te introduceren Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD): hier gaan 
data-analyses van, onder meer, doelgroepen en de wensen en verlangens van de beoogde afnemers deel 
uitmaken van de beslissing over hoe een product moet worden opgebouwd en gedistribueerd.

De traditionele distributieketen zal mee gaan veranderen in deze ontwikkelingen. Is er nog wel vraag naar 
een adviseur van vlees en bloed? Wat is de rol van het traditionele intermediair als de verzekeraar de klant 
rechtstreeks een gepersonaliseerde verzekering kan aanbieden? 

Maar het is volgens ons niet gezegd dat de rol van de traditionele adviseur snel uitgespeeld hoeft te zijn. 
Het tegendeel kan wel eens bewaarheid worden: een persoonlijk gesprek over al deze ‘gepersonaliseer-
de’ producten zou wel eens de werkelijke toegevoegde waarde van het intermediar-nieuwe-stijl kunnen  
blijven.

Kennedy van der Laan
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CO LO F O n

Bij DUPI Underwriting 
Agencies in Rotterdam treedt 
per 1 juli aanstaande Marcel 
Dhoolaege (55) in dienst als 
Claims Specialist Engineering 
en Casualty. Dhoolaege (foto) 
is nu Specialist Claims Handler bij MS Amlin, 
waar hij sedert ruim 7 jaar in dienst is. Daar-
voor werkte hij gedurende 10 jaar bij DEKRA 
Claims (en rechtsvoorgangers) als manager 
schadeclaims en schadebehandelaar. Als 
schadebehandelaar in de assurantiemake-
laardij deed hij bijna 16 jaar ervaring op bij 
Aon (en rechtsvoorgangers).

Na ruim acht jaar voor de 
Nederlandse vennootschap 
van Crawford & Company 
werkzaam te zijn geweest, zal 
Rianne Baumann (foto) het 
bedrijf per 1 augustus aan-
staande verlaten. Voor haar 
MBA-studie is zij momenteel bezig met haar 
marktonderzoek ‘Digital Transformation 
in Insurance’ (zie verder onze website van 
22-5-2018). 

Paul Schenk (foto) is bij 
DEKRA Claims & Expertise 
benoemd tot Chief Executive 
Officer. Samen met Ronald 
Pols (Chief Operations Officer) 
zal hij de tweekoppige directie 
vormen. In verband met het 
aanvaarden van een nieuwe (Internationale) 
functie binnen DEKRA SE per 1 mei 2018 
treedt Wim Ter Voert terug als voorzitter van 
de directie van DEKRA Claims & Expertise en 
zal Paul Schenk (52) hem in die rol opvolgen 
(zie verder onze website van 23-4-2018  en 
26-4-2018). 

Aegon Nederland heeft Boaz Magid (39) 
benoemd tot lid van het ma-
nagementteam. Boaz Magid 
(foto) is afkomstig van Vivat, 
waar hij directeur Balan-
cesheet Management was. Hij 
wordt bij Aegon Nederland 
eindverantwoordelijk voor alle 
beleggingen en de relatie met interne en 
externe vermogensbeheerders. Boaz Magid 
volgt chief investment officer Edgar Koning 
op die 1 juli met pensioen gaat (zie verder 
onze website van 5-6-2018).

FRISS, dat een kantoor heeft geopend in 
Chicago in de VS, heeft zich versterkt met 
twee salesprofessionals, Kurt Jackson en 
Pete Espinosa. Kurt Jackson is gestart als 
VP of Sales. Espinosa versterkt het team als 
business developer (zie verder onze website 
van 1-6-2018). 

Bij De Nederlandsche Bank 
(DNB) zijn drie zittende 
directeuren, onder wie pre-
sident Klaas Knot, opnieuw 
benoemd voor zeven jaar, 
en is daarnaast een nieuwe 
directeur benoemd, Nicole Stolk (foto) (zie 
verder onze website van 30-5-2018). 

Per 1 mei 2018 is Gijs de Gier (foto) in 
dienst getreden als project-
manager bij Q2- Schadeher-
stel BV te ‘s-Hertogenbosch. 
Na ruim 15 jaar dienstver-
band bij Holland Herstel 
Groep heeft hij gekozen voor 
een nieuwe uitdaging. Gijs 
de Gier is met name gespecialiseerd op 
het gebied van brand, storm en water-
schades. Juist deze kennis zal uitstekend 
van pas gaan komen binnen de markt 
waar Q2-Schadeherstel zich in beweegt.

Bij automotive aftermarket toeleverancier 
Remy is Lars Stuhlweis-
senburg (foto) aangesteld 
als general manager. Hij 
is in zijn nieuwe functie 
verantwoordelijk voor alle 
Europese Remy-activiteiten 
inzake startmotoren, dy-
namo’s en stuur- en remdelen (zie verder 
onze website van 3-5-2018). 

Bij Acture, private uitvoerder van sociale 
zekerheid, is Annabelle Hagoort (foto) op 
1 mei jl. in dienst getreden als algemeen 
directeur. Zij is afkomstig 
van ManpowerGroup en 
volgt Maudie Derks op. 
Derks was eind 2008 medeo-
prichter van Acture en gaf 
sinds 2012 leiding aan de or-
ganisatie. Derks wordt CEO van de groep, 
die onder meer de labels Acture, ActivaSZ, 
VSZ assuradeuren en Ascot Advies omvat 
(zie verder onze website van 1-5-2018). 

Thérèse Spiessens (foto) 
heeft na ruim 23 jaar Allianz 
Nederland verlaten. Binnen 
Allianz heeft zij diverse 
functies bekleed, waaron-
der Groepshoofd Zakelijke 
Brandschade. Haar laatste 
functie was Specialist Zakelijke Brand-
schade (co-assurantie) (zie verder onze 
website van 1-5-2018). 

Sinds 1 mei 2018 is Remco Heeremans 
de nieuwe directeur van De Letselschade 
Raad. Heeremans volgt Theo Kremer op 
die van oktober 2017 tot mei 2018 ad in-
terim de functie van directeur heeft waar-
genomen. Tot oktober 2017 was Deborah 
Lauria directeur van De Letselschade Raad 
(zie verder onze website van 20-4-2018).

Chubb heeft David Furby per 1 juli 
aanstaande benoemd tot 
Regional President, Euro-
pean Group. Daarmee volgt 
hij Andrew Kendrick op, die  
per eind van dit jaar met pen-
sioen gaat. Furby is reeds werkzaam voor 
Chubb. Met ingang van komende maand 
is hij verantwoordelijk voor het algemene 
management en voor de bedrijfsresulta-
ten van alle operaties van Chubb in het VK 
en Ierland en op het Europees continent.  
(zie verder onze website van 11-6-2018).

Roland de Groot (foto) wordt 
bij Crawford & Company 
Chief Operating Officer (COO). 
De Groot (52) begint in zijn 
nieuwe functie op 1 augustus 
aanstaande (zie verder onze 
website van 14-6-2018).
 
Vincent Talle (foto) treedt 
per 1 augustus aanstaande in 
dienst van BELFOR (Neder-
land) B.V. in de functie van 
adjunct-directeur (Deputy 
Managing Director). Talle (44)  
is nu werkzaam bij Broadspire 
als manager operations (zie verder onze 
website van 13-6-2018).
 
Pieter Oosterloo (foto) is 1 
juni jl. gestart als directeur 
Facilitair bij NIVO Groep B.V. 
Oosterloo (36) is in deze 
nieuwe functie verantwoorde-
lijk voor de volledige schoon-
maakdienstverlening. Hij gaat 
zich richten op het verder uitbouwen van de 
schoonmaakactiviteiten en het verhogen van 
de klant- en medewerkertevredenheid (zie 
verder onze website van 13-6-2018).

Sinds 1 mei 2018 is Tjerk de Vries (foto) 
adjunct-directeur Innovatie 
& Business Development bij 
Yarden Uitvaartorganisatie. 
Binnen de divisie Uitvaart-
verzorging richt hij zich op 
een snelle doorontwikkeling 
van innovaties en nieuwe 
initiatieven. De afgelopen zes jaar werkte De 
Vries (50) als manager Commerciële Zaken 
bij Yarden Uitvaartverzekeringen (zie verder 
onze website van 22-5-2018).

Per 1 mei 2018 is Pieterbas van Kester 
(foto) bij Zurich begonnen in de hoedanig-
heid van Underwriter Financial Lines. Voor 
zijn overstap was Pieterbas 
werkzaam bij AIG. Op dezelfde 
datum is op de claims-afdeling 
ook Irina Ghazarian begonnen. 
Daarnaast is per 15 mei Carl 
Kézér begonnen in de rol van 
manager Pools & Facilities, een 
nieuwe functie binnen Zurich hetgeen aldus 
de verzekeraar “de ambitie om verder uit te 
bouwen” weergeeft.

Rob van Os (foto) is onlangs benoemd in 
de Raad van Commissarissen van Nh1816 
Verzekeringen. Van Os is algemeen directeur 
en DGA van Schouten Zekerheid. De RvC 
staat onder aanvoering van 
president-commissaris Hein 
Aanstoot. Van Os (1957) is zijn 
hele werkzame leven actief in 
de assurantiebranche en per 
1 januari 2019 veertig jaar in 
dienst van Schouten Zekerheid, waarvan de 
laatste 20 jaar als algemeen directeur en me-
deaandeelhouder (zie verder onze website 
van 25-4-2018). 

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

Voor een compleet overzicht van vacatures: www.schade-magazine.nl/vacatures

SOS

Al ruim 25 jaar is Novanet DÉ specialist op het gebied van het repareren van 
beschadigingen in en om het huis. De kwalitatief hoogwaardige reparaties 
gecombineerd met het hoge serviceniveau hebben Novanet tot marktleider 
op het gebied van reparaties aan kozijnen, keukens, vloeren, meubels en 
sanitair gemaakt. Dit is alleen mogelijk met gemotiveerd en goed opgeleid 
personeel en om aan de stroom reparatieaanvragen te kunnen blijven 
voldoen kunnen wij nóg meer van dergelijke collega’s gebruiken.

Dit Dit vak leer je niet in een boek of op school, dat leer je bij ons.. op onze eigen 
Novanet-Academy. Wat in de basis nodig is, is motivatie, de juiste mentaliteit 
en creativiteit. Ervaring in deze branche is dus niet nodig. Mensen die 
bijvoorbeeld werkzaam zijn als autoschadehersteller, schilder of 
keukenmonteur kunnen van grote waarde zijn voor ons bedrijf. Maar ook met 
mensen die in hun vrije tijd creatieve hobby’s hebben zoals modelbouw, 
kunstschilderen, houtbewerking enzovoorts komen wij graag in gesprek.

KKen je iemand voor wie dit van toepassing zou kunnen zijn? Laat hij of zij dan 
contact met ons opnemen.

 www.novanet.nl

IG ONDERHOUD              IG DIENSTEN
BIJ CALAMITEITEN:
schoonmaak (zowel regulier als eenmalig); herstelwerk en gevelreiniging.
 
RECONDITIONERING BIJ WATERSCHADE EN BRANDSCHADE: 
het leegruimen van uw woning; ontruimingen (zowel op afspraak als 
Ad-hoc) en verhuizingen.

We kunnen uw woning of bedrijfspand ook verkoop of verhuur klaarma-
ken, denk aan bijvoorbeeld  schilderen en behangen of de tuin opknap-
pen en afvoeren van puin.

Daarnaast kunt u ons ook bellen voor bijzondere opdrachten, 
zoals reiniging bij bijvoorbeeld zelfdoding of terugslag van uw riolering.

Wij beschikken over 900m2 bedrijfsruimte, waar ook mogelijkheden zijn 
om uw inboedel tijdelijk of voor langere periode op te slaan.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 IG ONDERHOUD zorgt en ontzorgt!

24/7 Calamiteitenservice
BEL: (06) 475 92 406

www.ig-diensten.nl

M: (06) 475 92 406
E: Info@IGdiensten.nl

 
Willeke Joostenstraat 40

4744 RR, Bosschenhoofd 

0800 - 874 84 66
www.trition.nl

bouwkundig onderzoekdroogtechniek lekdetectie

Samen brengen wij de schadelast omlaag
en verhogen uw klanttevredenheid!

24/7
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES
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