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Gortdroog
en kletsnat
Bij schade door extreem weer gaat het doorgaans over ‘wat er
valt’. De hagelcalamiteit in juni 2016 ligt nog vers in het geheugen. In andere jaren speelt ons vooral de regen parten. Sinds 1900
steeg de gemiddelde temperatuur met 1,7% en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag met 18%. Meer neerslag in een jaar komt met
name door de regen in herfst en winter. Door de opwarming is de
intensiteit van de zomerse regenbuien groter. Per graad temperatuurstijging neemt deze met 14% toe.
Dit voorjaar hebben we reeds de nodige plensbuien te verwerken
gehad, maar deze zomer is de afwisseling van regen met lange
perioden van hitte en droogte manifest. Volgens het KNMI benadert de zomer van 2018 het droogterecord van 1976. Los van het
feit of dit record zal sneuvelen, staat reeds als een paal boven water dat veel agrarische ondernemers dit jaar schade lijden door
de droogte.
In Nederland heeft minder dan 10% van de boeren voor hun gewassen een brede weersverzekering gesloten. De overheid heeft
inmiddels aangekondigd voor boeren die in moeilijkheden komen
garant te willen staan voor overbruggingskredieten. Niet alleen
landbouwers voelen de droogte. Industrie heeft water nodig voor
processen. De binnenvaart ondervindt hinder door lage waterstanden. In de recreatiesector zitten clubs met hun verdorde grasvelden in de maag. En zo meer.
Ook de natuur lijdt onder de droogte. Het aantal natuurbranden
verdubbelde. Door branden getroffen gebieden kunnen jaren nodig
hebben om te herstellen. De verzilting van de bodem en het water
neemt toe. Er is zeker twee tot drie maanden ‘normaal Nederlands
weer met regen’ nodig om het water weer op peil te krijgen.
In een zomer waarin droogte ‘top of mind’ is, blijven we - in een
land dat zich voor een belangrijk deel beneden de zeespiegel bevindt en waar het overstromingsgevaar altijd op de loer ligt - verder kijken dan onze neus lang is. Het Verbond van Verzekeraars
bracht deze maand een nieuwe klimaatstudie uit. Een conclusie
is dat het verzekeren van overstromingen ten gevolge van het falen van secundaire waterkeringen mogelijk is. Over verder kijken
gesproken, op langere termijn en mondiaal bezien kan de droogte
tot een ongekende bevolkingsmigratie richting Europa leiden.
Door de klimaatverandering zullen we er in ons land vaker mee te
maken gaan krijgen, gortdroog en daarna weer kletsnat. Het biedt
volop uitdagingen voor de schadebranche om de nadelige gevolgen hiervan voor consumenten en bedrijven zo goed mogelijk weg
te nemen.

volg ons ook op twitter en facebook:
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Meer branden in juli
We hebben de afgelopen twee maanden met extreme droogte te maken gehad. Een gevolg van droogte en
warmte kan zijn dat het aantal brandschades toeneemt. Voor Stichting Salvage was in ieder geval de maand
juli 2018 de drukste julimaand ooit. Het aantal natuurbranden kende in juni en juli een ruime verdubbeling, zo
meldt Brandweer Nederland.

foto Brandweer Nederland

Dit jaar waren er in juli zelfs meer branden dan in januari, waarin zich normaal de meeste branden voordoen,
zo meldt de Stichting Salvage. In juli 2018 werd Salvage
voor 778 objecten ingezet. Dit waren er ruim 200 meer
dan in juli 2017. In juli 2018 deden zich 12 miljoenenschades voor (7 in juli 2017) en 23 zeer grote branden
(5 in juli 2017). Dit zijn grote verschillen. “Het is denkbaar dat de hitte in juli 2018 een rol heeft gespeeld –
bijvoorbeeld doordat zaken sneller vlam hebben gevat
of doordat in agrarische objecten bepaalde apparaten
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voor koeling werden ingezet – maar het verband is nog
niet geanalyseerd”, aldus de Stichting Salvage (voor
meer cijfers van de Stichting Salvage zie onze website
van 2-8-2018).

Natuurbranden
Een inventarisatie van Brandweer Nederland onder
de 25 regio’s laat zien dat er in de maanden juni en
juli van dit jaar 2811 natuurbranden zijn geweest. Dat
is meer dan een verdubbeling: vorig jaar waren er in
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dezelfde maanden 1213 natuurbranden. Onder de getelde natuurbranden (die variëren van beginnend tot
zeer groot) zijn meegenomen: bosbranden, duinbranden, bermbranden, heidebranden, veenbranden en
branden in bosschages. Bij de OBV (Onderlinge Bossen
Verzekering) zijn over deze maanden nog geen claims
binnengekomen voor bosbranden.

Voorafgaande droogte kan storm- en
waterschade beïnvloeden

Na de periode van wekenlange droogte, kondigden
zich donderdag 9 augustus flinke buien aan, gepaard
gaande met de verwachting van flinke windstoten. Het
KNMI gaf voor grote delen van het land code oranje
af, en voor de rest van het land code geel. Het was de
verwachting dat het weer waarvoor het KNMI waarschuwde, tot forse schade zou leiden door het gehele
land heen. Het is gebruikelijk dat de voorlichters van
het Verbond van Verzekeraars daags nadat een storm
of anderszins extreem weer over het land is getrokken,
door de landelijke media worden gebeld met vragen
naar schattingen van schadebedragen. Doorgaans
kunnen er vanuit het Verbond daags na een weer-calamiteit al schattingen gegeven worden. Dat gebeurt op
basis van een modelmatige berekening waarin de historische gegevens en de gegevens ten aanzien van het
weer dat zich heeft voorgedaan, worden ingevoerd. Het
was in dit geval echter de vraag of dit model ook weer
voldoende betrouwbare uitkomsten zou geven. “We
hebben immers te maken met een uitzonderlijke periode van droogte die is voorafgegaan aan het weer dat
nu op komst is”, zei Verbonds-woordvoerder Oscar van
Elferen. “De droge grond is zo hard dat het water dat
valt niet voldoende wordt opgenomen, maar zich daarentegen zal kunnen verplaatsen. Een ander effect van
de droogte is dat takken van bomen zwakker zijn, waardoor deze eerder zullen kunnen breken en bijvoorbeeld
schade aan auto’s en opstal veroorzaken. Regenpijpen
en dakgoten zullen door de droogte meer dan normaal
vol en verstopt kunnen zijn. Zo’n eerste storm na een
lange periode van droogte, zal een andere impact kunnen hebben dan de stormen waarvan wij de data in
onze systemen hebben. Ofwel, we moeten gaan ervaren in hoeverre het model werkt nu de beginwaarden
duidelijk anders zijn.” Een dag later bleken de windstoten en de overlast door neerslag te zijn meegevallen.

foto Brandweer Nederland

een landelijk tekort aan water in Nederland. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer
met regen voor nodig voordat het water weer op peil
is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende. Ook de
aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden in
het oosten en zuiden. De verzilting neemt toe, natuur
verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers
moeten oppassen, onder meer voor blauwalg, en ook
de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben
steeds meer last van de droogte.” Als extra maatregel
werden De Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede
ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. <

Prinses Irene Sluizen, Martin van
Dalen (op Wikimedia)

2 maanden ‘normaal regenweer’ nodig
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde
voorafgaand aan deze regendagen op: “De effecten
van droogte worden meer en meer voelbaar. Er blijft
www.schade-magazine.nl
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Volgens de KNMI Droogtemonitor hikt de zomer van 2018 aan tegen de droogterecordzomer van 1976 en is de
recordlijn zelfs even doorbroken geweest. Los van het feit of dit record uiteindelijk zal gaan sneuvelen, staat al
als een paal boven water dat veel agrarische ondernemers dit jaar schade lijden door hetgeen er te weinig valt,
ofwel schade door de droogte. Verzekeraar Vereinigte Hagel meldt ons dat er inmiddels vijfhonderd claims zijn
binnengekomen vanwege de droogte. AgriVer meldt reeds ruim tweehonderd claims te hebben ontvangen.

Veel agrariërs vinden
‘brede weersverzekering’
ondanks subsidie te duur
4
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In Nederland hebben ongeveer 2000 boeren een brede
weersverzekering gesloten en dat is nog geen 10% van
het totale bestand aan agrariërs. De in 2010 door de
overheid, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en
onderlinge verzekeringsmaatschappijen in het leven
geroepen verzekering, is dus nog geen onverdeeld succes. Actieve landbouwers met open teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroeneteelt, bollenteelt,
sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij kunnen een brede
weersverzekering sluiten, welke verzekering onder
meer dekking geeft voor schade ten gevolge van droogte. De brede weersverzekering dient te zijn goedgekeurd
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om
in aanmerking te komen voor subsidie. Voor 2018 zijn
goedgekeurd de polissen van Vereinigte Hagel, OFH/
BFAO U.A. (Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering /
Onderlinge Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen), AgriVer B.A. en Achmea (Avéro Achmea en Interpolis). Voor deze subsidie is € 13 miljoen beschikbaar in
2018. De boer krijgt maximaal 65% van de verzekeringspremie als tegemoetkoming in de premie.

Brede weersverzekering te duur
Ondanks de premie-subsidie door de overheid, een
te dure verzekering, vinden veel agrarische ondernemers. Wat in de kosten voor de boer ook meespeelt, is
dat toen de brede weersverzekering in 2010 werd geïntroduceerd de assurantiebelasting nog 9,7% bedroeg.
“We zijn nu enkele kabinetten verder en zitten op een
assurantiebelasting van 21% over de bruto premie. Dat
maakt flink uit. Ook in andere landen in Europa is er een
vergelijkbare verzekering, maar daar hoeven de boeren
geen of veel minder assurantiebelasting te betalen. Nederlandse boeren produceren niet alleen voor de binnenlandse markt, maar voeren ook uit naar andere landen in Europa en hebben door de assurantiebelasting
geen gelijk speelveld”, zegt Jan Schreuder, directeur
van Vereinigte Hagel, in ons land de marktleider op het
gebied van de brede weersverzekering. Vereinigte Hagel verzekert uitsluitend gewassen buiten op het veld
en heeft ongeveer tweeduizend agrarisch ondernemers
als klant, waarvan de helft een brede weersverzekering
heeft gesloten bij deze onderlinge.

Helft verzekerden heeft schade
De helft van de bedrijven die bij Vereinigte Hagel een
brede weersverzekering heeft lopen, heeft schade door
de droogte. Om van droogte te kunnen spreken, dient
van een bepaald tekort sprake te zijn (een watertekort
van meer dan 250 millimeter; de zogenoemde drempel-

waarde). Volgens Jan Schreuder is voor genoemde 500
schademeldingen al duidelijk dat deze boerenbedrijven liggen in gebieden waarin sprake is van die droogte.
Volgens hem kun je bij benadering zeggen dat er voor
90% van ons land reeds sprake is van zodanige droogte
dat de boeren voor schadevergoeding in aanmerking
kunnen komen als hun gewassen schade lijden door de
droogte. Dat deze 500 boeren schade lijden, kent geen
twijfel, zo merkt Schreuder op. Hoe hoog die schade
zal zijn, is eerst te bepalen als geoogst gaat worden. In
hoeverre het zelfherstellend vermogen van de natuur
nog soelaas zal bieden, zal afgewacht moeten worden
en zal van geval tot geval verschillen.

Bij extreme regen kun je niet oogsten
“Het is in ieder geval verschrikkelijk voor de telers dit te
moeten meemaken”, zegt Jan Schreuder, die zelf een
agrarische achtergrond heeft. “Ze doen er het hele jaar
alles aan ook preventief. Maar aan droogte, daar ben
je gewoon aan overgeleverd. Bedenk daarbij dat een
landbouwer maar één keer per jaar de mogelijkheid
heeft om te oogsten, om zijn inkomen binnen te halen.”
Ook als er nog te oogsten valt, zijn we er nog lang niet,
zo waarschuwt Schreuder. “We kunnen het na een periode van lange droogte moeilijk voorstellen, maar het
kan in ons land nu net zo gemakkelijk omslaan naar
een periode van vele dagen achterelkaar regen. Als het
extreem regent, kun je niet oogsten en dan verrot het
gewas op het land.” Vlak voor de oogst zal uiteindelijk
de schade pas opgenomen kunnen worden. Het kan
daarbij om aanzienlijke verzekerde bedragen en daarmee schadebedragen gaan.

Verschillende drempelwaardes
Bij Vereinigte Hagel ligt de drempel om van ‘droogte’
te kunnen spreken zoals gezegd op een tekort van 250
mm. Deze drempel is voor alle grondsoorten gelijk. Bij
schade hanteert Vereinigte Hagel een eigen risico van
30%. Bijvoorbeeld, de teelt op een perceel is voor een
waarde van 100.000 euro verzekerd. Bij een totaalschade wordt een bedrag van 70.000 euro uitgekeerd.
AgriVer (circa 500) en OFH zijn maatschappijen met
een substantieel aantal brede weersverzekeringen. Bij
AgriVer wordt ook gewerkt met een drempelwaarde.
Deze ligt op een tekort van 252 mm, maar is niet voor
alle gronden gelijk. Voor kleigronden is deze 317 mm.
Indien deze drempel voor droogtekort is overschreden, wordt voor de bepaling van de schade-uitkering
een drempel van 30% gehanteerd. Als de schade door
droogte 30% of minder is van het verzekerde bedrag
www.schade-magazine.nl
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van de gewassen op het perceel, krijgt verzekerde geen
schade-uitkering. Is de schade 31% of meer dan krijgt
de verzekerde wel een schade-uitkering, te weten van
25% van het verzekerde bedrag. Voor de brede weersverzekering heeft AgriVer herverzekering getroffen op
de Franse coöperatieve (her)verzekeringsmarkt.
Bij het ontwikkelen van de brede weersverzekering
werd in de aanloop naar de introductie in 2010 door
de betrokken partijen vooral gedacht aan neerslag,
zo kijkt AgriVer-directeur Marien Boersma terug. “De
droogte die we deze zomer meemaken, zal de agrarische ondernemers zeker tot nadenken hebben aangezet. Het KNMI heeft vandaag (15-8-2018) nog eens
benadrukt dat we dit soort zomers de komende jaren
vaker zullen gaan meemaken. Er is voor de agrarische
ondernemers door de droogte in hun risicobeheersing
duidelijk een dimensie bijgekomen. Wellicht zal het
percentage boeren dat een brede weersverzekering
sluit, gaan toenemen.”

Klimaatadaptatie
Marien Boersma maakt hierbij als kanttekening: “Wat
blijft is, dat verzekering een sluitpost hoort te zijn in het
omgaan met de risico’s. Het is goed dat men zich niet te
veel blindstaart op de hoogte van de premie, de hoogte
van de subsidie en de eigen risico’s en schadedrempels.
Als wij bijvoorbeeld onze drempel zouden verlagen tot
20%, dan gaat de schadelast omhoog en daarmee de
premies. Dan gaan vervolgens de subsidies omhoog,
maar is de subsidiepot van de overheid eerder leeg. Dat
kun je als ‘vestzak, broekzak’ dingen zien. Belangrijker
is een goede klimaatadaptatie. Ga met waterschappen
in gesprek en werk aan de waterhuishouding. Kijk kritisch naar welke gewassen je onder de nieuwe klimatologische omstandigheden nog kunt blijven verbouwen,
van welke je beter afscheid kunt nemen en welke ervoor in de plaats kunnen komen.”

OFH

bron foto Vereinigte Hagel
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OFH meldt op de website over zijn Brede Weerpolis:
“Met de Brede Weerpolis kunt u zich verzekeren tegen
schade als gevolg van hagel, storm, sneeuwdruk, vorst,
ijzel, brand door blikseminslag, extreme droogte en extreme regenval. Let op! De dekking van de Brede Weerpolis is vooral gericht op het risico van hagelschade.
De dekking voor de zeven overige weerrisico’s is beperkt” en “De dekkingsperioden voor storm, sneeuwdruk, vorst, ijzel, brand door blikseminslag, extreme
droogte en extreme regenval zijn verschillend.” Voor
extreme droogte rekent OFH met neerslagtekorten, die
zich vanaf 1 april opbouwen. Overschrijdt het door het
KNMI vastgestelde neerslagtekort de grenswaarde van
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318 mm en is de omvang van de schade aan de oogst
groter dan 30%, dan volgt een uitkering van 25% van
het verzekerde bedrag van de oogst. De dekkingsperiode voor extreme droogte is van 1 april - 30 september.

Achmea
Ook Achmea biedt de brede weersverzekering aan,
maar het aantal klanten is gering. Zo loopt het aantal
agrariërs dat bij Interpolis deze verzekering heeft gesloten nog niet in de dubbele cijfers. Bij Interpolis zijn
wel reeds schademeldingen ontvangen. In de polisvoorwaarden wordt schade door droogte als volgt omschreven:
Schade door Droogte. • Droogte is minder neerslag dan
gemiddeld in een periode. • Hierdoor is het oogstmateriaal van een gewas voortijdig afgestorven, uitgerijpt of
verdroogd. • Beregenen of irrigeren van het gewas heeft
schade niet kunnen voorkomen.
Interpolis spreekt dus niet van een bepaald droogtecijfer waarvan sprake dient te zijn. “Wij kennen daarvoor
geen cijfers. Het verzekerde bedrag is vastgesteld op
basis van gemiddelde opbrengsten per hectare over
de afgelopen jaren. De gewasspecialist bepaalt samen
met de ondernemer het percentage opbrengstvermindering door droogte”, zo licht Adri Witlox van Interpolis
Agrarisch Bureau toe.
Delta Lloyd had van oudsher een belangrijke agrarische
portefeuille. Recentelijk is deze portefeuille omgelabeld in Nationale-Nederlanden. (Voorheen Delta Lloyd
en nu) Nationale-Nederlanden biedt echter geen brede
weersverzekering en heeft dus geen agrarische schademeldingen door droogte te verwachten.

292 mm neerslagtekort
Bij het ter perse gaan beloopt het landelijk gemiddeld neerslagtekort volgens het KNMI (https://www.
knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/droogtemonitor
of http://bit.ly/droogtemonitor) 292 millimeter; in veel
delen van Nederland zullen de door verschillende verzekeraars gestelde drempels al gehaald worden.

Agrarische sector in frontlinie
In het eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars uitgebrachte Klimaatrapport ‘Hoofd boven water’ ligt het accent op schade door wateroverlast, maar
wordt ook aangehaald dat ‘droogte’ tot de belangrijkste weergerelateerde schadeoorzaken hoort. In dit rapport lezen we: “De agrarische sector ligt in de frontlinie
van de klimaatverandering en ervaart daarmee deze
veranderingen het eerst. De agrarische sector zal vaker worden geconfronteerd met perioden van veel en

heftige neerslag, extreme warmte en droogte. Dat kan
leiden tot onder meer misoogsten. Er is bij agrarische
ondernemers dan ook dringend behoefte aan een verzekering tegen weersextremen. De verzekeraars vernemen graag vanuit de markt hoe zij de producten kunnen verbeteren zodat deze optimaal aansluiten bij de
behoefte van de gebruikers. Voor premiedifferentiatie
is in veel gevallen voldoende afname en spreiding van
de gebruikers nodig. Ook het opbouwen van historische data is vereist.” Ook wordt gesteld: “Droogte staat
momenteel nog niet prominent op het netvlies van
verzekeraars en hun klanten, maar kan wel degelijk tot
grote schades leiden. De issuecommissie beveelt aan
om aan te sluiten bij lopende onderzoeken en nu alvast
duidelijk te communiceren over wat wel en niet verzekerd is” en “Vast staat dat klimaatverandering leidt
tot meer extreem weer. Deze weersextremen zorgen
op hun beurt voor schade. De belangrijkste weergerelateerde schadeoorzaken zijn storm, neerslag, hagel,
bliksem, droogte, sneeuw- en ijzel en overstroming.
Klimaatverandering is wisselend van invloed op deze
gebeurtenissen, zowel wat betreft frequentie als intensiteit. Ten aanzien van droogte wordt in deze context
nog opgemerkt: “Het KNMI verwacht een toename van
de kans op droogte vooral in de scenario’s met verandering van luchtstroompatronen. Droogte zal, al dan
niet in bepaalde periodes, ook zorgen voor dalende
grondwaterstanden, bodemdaling, paalrot en verminderde waterafvoer in rivieren.” <
www.schade-magazine.nl
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Niet alles is kommer en
kwel door de droogte
Ing. Corné Huijben (45) is in Oosteind (bij Oosterhout, NoordBrabant) zowel agrarisch ondernemer (sinds 2000: Huyben
Landbouwbedrijf) als expert (sinds 2014: Huyben Advies, daarvoor
vanaf 2000 voor Hanselman Taxaties). Het boerenbedrijf ging van
vader op zoon. Hij heeft een gemengd bedrijf met een honderdtal
Limousin vleeskoeien en akkers waarop hij snijmais teelt ten
behoeve van het vee en reguliere akkerbouwgewassen als plant-,
zaaiuien, cichorei, tarwe, aardappelen en tarwe verbouwt. Hij
heeft voor zijn teelten geen brede weersverzekering gesloten.
“Gewoon te duur”, zegt hij.

is van droogte met een neerslagtekort van dit kaliber,
al ruim twee maanden aan het beregenen geweest.
Het beregenen kost ook geld en - het klinkt misschien
gek - maar als ik een brede weersverzekering zou hebben, zou de mogelijke uitkering de kosten van beregening niet ‘dekken’ en de kosten van de premie feitelijk
‘dubbelop tellen’. Dit in geval van droogteschade uiteraard. Daarnaast liggen in mijn situatie de percelen in
een straal van circa 15 km rondom mijn boerderij. De
kans dat alle percelen getroffen worden door eenzelfde
evenement is gering. De geldende ‘30% regeling eigen
risico’ is dan wederom beperkend. Een en ander hangt
natuurlijk geheel af van de omstandigheden en kan per
ondernemer in welke regio dan ook verschillen. Denk
maar aan ondernemers in gebieden met brak water of
gebieden waar verzilting op de loer ligt. Die kunnen helemaal niet beregenen.”

Snijmais voor de Limousin koeien
De maisoogst zal dit jaar zodanig voor hem uitpakken, dat hij naast de normale aankoop, extra mais zal
moeten bijkopen als veevoer. Is de prijs normaal zo’n
1700-1800 euro per hectare, de prijs van de mais die
voor veevoer gebruikt wordt, zal zo verwacht hij oplopen naar 2500 euro per hectare. Dat is het effect van
de markt nu de ruwvoerproducten als snijmais, hooi en
stro ook schaarser zijn. Een negatieve bijkomstigheid
is dat voor die hogere prijs, de veeboeren, mais met
minder goed ontwikkelde kolven c.q. met een lagere
voedingswaarde ‘aankopen’. Wat hooi en stro betreft,
heeft Huijben het achteraf gezien goed gedaan door in
het begin van het jaar een flinke voorraad aan te leggen. “Alsof ik een vooruitziende blik had”, zo is hij daar
mee in zijn nopjes.

Zaaiuien
Corné Huijben
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“Daarbij komt dat ik in de directe nabijheid van mijn
akkers over waterputten beschikking heb. Als je een
brede weersverzekering hebt, word je in geval van
droogte wél geacht met beregening alles eraan te doen
om schade te beperken. Veelal ben je voordat er sprake
www.schade-magazine.nl

Na het inzaaien van zijn akker van 6 hectare met uien
dit voorjaar, heeft Huijben tweemaal een regenbui
over zijn grond heen gekregen op het moment dat de
plantjes aan het kiemen waren. Er viel toen twee keer
in een half uur ruim 50 mm neerslag. De structuur van
de bodem was vanaf dat moment daardoor al volledig
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verprutst. (Mogelijk had de brede weersverzekering
hierin wel enig soelaas kunnen bieden). De hoop dat
de zaaiuien toch nog iets zouden gaan doen, had Huijben niet onmiddellijk opgegeven, maar met de direct
erop volgende droogte, kunnen de zaaiuien als verloren beschouwd worden. “De laatste regen van enige
betekenis is hier in Oosterhout op 15 mei gevallen.
Eergisteren is er een paar millimeter gevallen. Het is
nu vrijdagochtend 10 augustus, het heeft gisteravond
in bijna heel het land geregend, maar hier nog niet. Wij
zijn precies dat ene blauwe plekje in Nederland waar
gisteren geen millimeter gevallen is. En als het dan
gaat vallen, valt het op een akker die veel van een betonplaat wegheeft, tja”, zegt Huijben vertwijfeld.

Plantuien
Wél tevreden is hij over zijn akker van 4 hectare met
plantuien. “Die heb ik in het vroege voorjaar geplant,
daar heb ik niets over te klagen, die liggen er mooi
bij en de verwachting is dat die door de situatie juist
wat extra zullen opbrengen.” Dat is dan een welkome
pleister op de wonde, want hij heeft door de droogte
niet alleen meer kosten in verband met de beregening
maar ook ten gevolge van de bestrijding van onkruid.
Er wordt doorgaans gespoten om onkruid zoveel mo-

gelijk onder de grond te houden; dat werkt echter niet
adequaat als er onvoldoende vocht in de grond zit.
Dan dient vervolgens het onkruid dat boven de grond
uitkomt met contactmiddelen te worden bestreden.
“Kortom door de droogte heb je te maken met een
hogere onkruiddruk en daarmee gepaard meer werk
en hogere kosten. Dat onkruid wil je liever niet tussen je gewassen. Maar ook de insectendruk neemt in
drogere jaren toe. Doorgaans is er voldoende voor insecten te eten in akkerranden en bermen en zo, maar
nu de sappige plantjes daar ontbreken, komen ze zich
veel meer dan gebruikelijk aan onze gewassen te goed
doen. Keerzijde, door de droogte is de ziektedruk in de
gewassen minder. Echter door het beregenen onder
warme omstandigheden schep je wel een bron van ‘infectie’ door schimmels. Vocht en warmte, het kan niet
mooier voor schimmels zoals builenbrand in snijmais
(een schimmel op de kolf), meeldauw en kop-rot in de
uien.“

Tarwe
“Niet alles is kommer en kwel door de droogte”, zegt
Corné Huijben, zoals eerder genoemde mogelijk hogere financiële opbrengsten van gewassen die wel geoogst kunnen worden, zoals de plantuien voor Huijben

door Jan Schrijver

www.schade-magazine.nl
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dat mijn
foodtruck mij veel
vrijheid geeft.

Je mobiele foodtruck goed verzekerd
Lastig om dit goed te verzekeren? Met de OOM
Combinatiepolis verzeker je dit zelf én alles wat erin staat
tegen brand, storm, inbraak en vandalisme. Zo is jouw
bedrijf altijd in goede handen, ook als je er even niet bent.

braderie | festival | parade | foodtrucks
evenement | horecabedrijven | etc.

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl
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en zoals ook de tarwe die hij nu voor vruchtwisseling
zaait. “Normaal ben je een “knappe boer” in ons land
als je 10 ton per hectare aan tarwe kunt oogsten, maar
nu moet dat voor de meesten haalbaar zijn, bovendien
is de prijs van de tarwe goed, en is ook het stro als bijproduct erg gewild. Zo’n 2300 euro per hectare moet
het bijelkaar geteld dan wel opleveren.” Ook heeft de
extreme droogte, waardoor de grond letterlijk openbarst, op de langere termijn bezien een voordeel. “Uiteindelijk is het goed voor de bodem. Scheuren waarin
je je portemonnee kunt laten vallen, van 40 à 50 cm
diep, 2 à 3 cm breed, de bodem krijgt weer lucht die ten
gunste van het bodemleven komt. Met ploegen krijg je
dit tot deze diepte nooit zo goed voor elkaar.”

Grasland
Als expert is Corné Huijben aangesloten bij de brancheorganisaties VRT (Stichting VRT – Verenigd Register van
Taxateurs) en NVAE (Nederlandse Vereniging van Agrarische Expert). De droogte heeft hem nog geen extra opdrachten opgeleverd. Vorig jaar was het niet zo extreem
droog als dit jaar, maar waren er in de zomer ook droge
hete periodes en kreeg hij bijna zeventig aanvragen
voor graslandtaxaties (om toestemming te krijgen om
hun grasland om te ploegen, hebben boeren een rapportage van een onafhankelijke agrarisch expert nodig) terwijl hiervan nu de teller pas op een vijftal staat.
Het zou best kunnen, denkt Huijben, dat er dit jaar een
generaal pardon komt van landbouwminister Carola
Schouten waarmee de boeren met weilanden van de
mestwetgeving mogen afwijken.

Op zijn pootjes terecht
“Ik denk wel eens, hoe zou dat nou in 1976 gegaan zijn,
dat andere extreme droogte jaar. Ik was nog een kleuter, maar mijn vader heeft me wel verteld dat zijn mais
toen ook verdroogd was en hij extra bijvoer heeft moeten kopen. Er zal in dat jaar heel veel paniek geweest
zijn, maar het is toch allemaal weer op zijn pootjes terechtgekomen met de boeren. En ja, we maken er als
boeren zelf wel eens grappen over: de boer klaagt altijd, is het niet over de regen dan is het over de droogte
en/of over de prijzen, en als er helemaal niets meer te
mopperen valt, dan toch vast over de lange levertijd
van zijn nieuwe auto of trekker”, zegt Huijben met een
knipoog. “Dat het klimaat verandert en we dit soort extreme situaties vaker mee zullen gaan maken, is nu wel
duidelijk. Het gaat op een landklimaat lijken. Je merkt

het aan kleine dingen. Neem bijvoorbeeld Groningen,
daar was het altijd te koud voor uien, de laatste vier à
vijf jaar merk ik steeds vaker dat daar fraaie uien vandaan komen. Als ik ooit nog eens ga heroverwegen,
mede in het kader van schaalvergroting en in verband
met bedrijfsopvolging, om tot bedrijfsverplaatsing
over te gaan, zal ik het echt wat noordelijker zoeken,
bijvoorbeeld de Scandinavische landen.” <
www.schade-magazine.nl
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Waarom risicomanagement de
financiële adviesmarkt naar
een hoger niveau gaat tillen
Risicomanagement is onder adviseurs in opkomst en het is veel
meer dan een chique naam voor het bekende metier. Steeds meer
zakelijke klanten willen niet alleen advies over hoe ze hun
huidige risico’s met een verzekering kunnen afdekken, maar een
langetermijnvisie over hoe om te gaan met risico’s op zowel
operationeel als strategisch vlak. Precies dát is wat risico
management biedt.

door Enno Wiertsema,
directeur Adfiz

Goed risicomanagement heeft een positieve invloed
op de tactische, operationele en financiële prestaties
van een organisatie; het maakt bedrijven weerbaarder en duurzamer. De stap van het inventariseren van
risico’s en er passende verzekeringen voor adviseren
naar risico’s analyseren en helpen managen is voor de
onafhankelijke financieel adviseur een logische stap. En
misschien zelfs ook een noodzakelijke stap. Het zal de financiële adviesmarkt naar een nog hoger niveau tillen.

Totaaladvies
Het is een logische stap omdat de verzekeringsadviseur
al goed bekend is met de operationele activiteiten en risico’s van zijn klanten. Door passende verzekeringen te
adviseren, helpt hij de ondernemer om de risico’s die uit
die operationele activiteiten voortvloeien beheersbaar
te houden. Maar vanuit de visie van risicomanagement
is verzekeren (risicomanagers spreken dan over risico’s
overdragen) slechts één van de maatregelen die men
kan treffen om risico’s beheersbaar te houden. Afhankelijk van hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet
en hoe groot de impact ervan is op de bedrijfsvoering,
kan de adviseur zijn klant adviseren om op een andere
manier om te gaan met risico’s. Risico’s kunnen namelijk ook worden voorkomen, door ze uit de weg te gaan.
Ze kunnen worden geaccepteerd, door de gevolgen ervan te aanvaarden. En tot slot kunnen risico’s ook worden gereduceerd door preventiemaatregelen te nemen.
Steeds meer ondernemers willen dat naar al deze aspecten gekeken wordt bij het bepalen van een strategie
over hoe om te gaan met hun bedrijfsrisico’s.

12

www.schade-magazine.nl

IJzersterke positie

De wens van ondernemers die steeds vaker een totaaladvies willen op het gebied van risicobeheersing maakt
het ook een noodzakelijke stap. De verzekeringsadviseur is namelijk niet de enige financieel specialist die
zich bezighoudt met het beheersbaar houden van de
risico’s die bij het ondernemerschap horen. Denk maar
aan de bank die ook financiert en aan accountants. Zij
bewegen zich ook, ieder vanuit hun eigen specialisme,
op dit werkterrein. Verder valt kijkend naar het advieslandschap op dat ook verzekeraars zich steeds meer
bewegen op het werkveld van de financieel adviseur.
Bijvoorbeeld door het optuigen van klantportalen. Of
door het introduceren van eigen, directe kanalen. De
financieel adviseur die onafhankelijk van aanbieders of
andere financieel specialisten zijn klanten een totaaladvies kan bieden en er zo voor zorgt dat een ondernemer in alle situaties en onder alle omstandigheden kan
blijven ondernemen, heeft een ijzersterke positie bij die
ondernemer.

Actuele ontwikkelingen
En er zijn diverse (politiek)maatschappelijke ontwikkelingen die financieel adviseurs op dit moment concrete
aanleiding geven om zich meer toe te leggen op een
risicomanagement-aanpak.

Onverzekerbaarheid
Over de toenemende (praktische) onverzekerbaarheid van bepaalde beroepsgroepen (taxichauffeurs,
dakdekkers) en bedrijfstakken (agrarische sector, recyclingbedrijven) is een hoop te doen. Als risico’s slechter
te verzekeren zijn, kan een bredere risicomanagement
aanpak mogelijk bijdragen aan oplossingen. Op basis
van een juiste risico-inschatting voor de korte en lange
termijn en door aanvullende maatregelen zoals preventie kan het risico beperkt en beheersbaar worden,
zodat het resterende risico desgewenst mogelijk wel
verzekerbaar blijft.

R I S I CO M ANAGE M ENT

Asbestdaken
Hoewel de besluitvorming over het verbod op asbestdaken met ingang van 2024 nog niet helemaal rond is
(de Eerste Kamer moet zich er nog formeel over uitspreken) bestaat er geen twijfel over dat dit verbod
aanstaande is. Nu al heeft een aantal verzekeraars de
polisvoorwaarden en premies aangepast met het oog
op het opruimen, saneren of herstellen van asbesthoudende daken. Gevolg hiervan is een verschraling
van het aanbod. Daarnaast neemt het risico toe dat bij
beperkte schade aan het dak slechts een gedeelte gedekt is van de verplichte volledige vervanging van het
dak. Voor verzekeringsadviseurs die een brand- of milieuverzekering willen sluiten voor hun klanten vormt
dit een groot probleem. Voor de risicomanager die risico’s, toekomstwensen en strategie van de ondernemer in kaart heeft gebracht en de levensvatbaarheid
van de onderneming kan aantonen, ligt hier een kans
om samen met de ondernemer naar diens huisbankier
te stappen en financiering van een nieuw dak te regelen en gebruik te maken van bestaande subsidiemogelijkheden.

Cyberrisico’s
Ook de relatief nieuwe cyberrisico’s vragen om een
bredere aanpak dan sec een verzekering. Het is een
risicodomein waar ook heel veel winst is te behalen
door goede beveiliging, training van medewerkers en
andere preventieve maatregelen. Is er vervolgens toch
sprake van een cyber-incident, dan richten verzekeringen zich op het beperken en herstellen van de schade.
Hierbij is een veel actievere rol voor de risicomanager
weggelegd dan bij relatief eenvoudige financiële schadevergoedingen.

Meer zichtbare waarde
Onverzekerbaarheid, asbestdaken, cyberrisico’s; het
zijn stuk voor stuk actuele voorbeelden die illustreren
hoe de risicomanager meer waarde toevoegt voor de
klant. Die waarde wordt ook zichtbaarder, omdat er
per definitie meer gebeurt dan het eindproduct van
de verzekeringspolis. Dit kan van groot belang blijken
in een digitaliserende samenleving waarin al doe-hetzelvend een polis sluiten - al dan niet geholpen door
robottechnologieën - een steeds duidelijkere trend
lijkt. Doordat de dienstverlening van de risicomanager zichtbaar breder is dan het advies over een polis
plaatst het de adviseur in een sterkere positie ten opzichte van aanbieders en fintechs die de klant online
doe-het-zelf deeloplossingen te bieden hebben.

Ontwikkeltraject Risicomanagement
Om al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en de
toegevoegde waarde voor hun klanten te vergroten,
zien we steeds meer adviseurs die zich heroriënteren
op hun rol binnen de keten. Als branchevereniging ziet
Adfiz het als één van haar taken om de leden in het
bijzonder en de hele sector in zijn algemeenheid van
de juiste middelen, tools, kennis en vaardigheden te
voorzien om daarbij te helpen. Dat doen we via (leden)
bijeenkomsten, een serie artikelen in vakbladen, zoals
SCHADE magazine, maar ook via risicomanagementopleidingen die Adfiz heeft laten samenstellen en die toegespitst zijn op de onafhankelijk financieel adviseur.
Hierin komen zaken aan bod gericht op het opdoen van
relevante kennis, zoals de fases in risicomanagement
en de verschillende risico-inventarisatiemethodes.
Daarnaast is er veel aandacht voor vaardigheidsonderwerpen als de wijze waarop je een risicoanalyse
overtuigend brengt en de structuur van een strategisch
inventarisatiegesprek. Alle informatie over risicomanagement zal terug te vinden zijn in het Risicomanagement Portaal dat in het laatste kwartaal van dit jaar op
de Adfiz-site wordt geplaatst. En net zoals het geval was
met het Privacy Portaal maakt Adfiz delen hiervan ook
toegankelijk voor niet-leden. <

Adfiz, partner van SCHADE magazine

www.schade-magazine.nl
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De informatie stokt zodra
de expert zijn bevindingen
overbrengt
Als ik dit schrijf is het vakantie voor velen, buiten 30 graden
Celsius, stralend blauwe lucht en Hollandse bries aan de
Noordzee. Een setting waarbij je alleen maar denkt aan de
mooie dingen van het leven. Waarschijnlijk ben je helemaal
niet bezig met het werk, de zorgen in het vak of de uitdagingen
voor de toekomst. De grootste zorg van het moment is om niet
te verbranden en voldoende te drinken. Desondanks buig ik
mij over mijn laptop om u mee te nemen in een van de grootste
uitdagingen in het schadeverzekeringsvak en dat is het dunne
lijntje tussen wat wel en wat niet betaald zou moeten worden.

Dan hebben we het over diverse aspecten zoals natuurlijk weer fraude, maar ook eigen schuld in diverse gradaties, onduidelijke polisvoorwaarden, uitleg van wat
bedoeld wordt met bijvoorbeeld “zorgvuldig” en met
name de bedoeling van de polis. In de afgelopen tijd
ben ik in mijn aansprakelijkheidsvak als expert weer
diverse malen tegengekomen dat de casus op zich wel
helder kon worden gemaakt, maar dat de randaspecten onnoemelijk veel tijd en energie vergden om voor
verzekeraars/makelaars, maar ook voor betrokken
partijen, een rapport op te leveren dat feitelijk juist is,
maar dat ook die feiten (tracht) aan te dragen om invulling te geven aan al de eerder genoemde aspecten.
Om eens met fraude te beginnen, ik keek het nog even
na, maar in 2015 schreef het Verbond van Verzekeraars
nog in de publicatie ‘Toekomst in aanpak verzekeringsfraude’: “3 op 1.000 verzekerden pleegt fraude. Per duizend verzekerden worden gemiddeld drie personen betrapt op fraude met een verzekeringsproduct. Eén van
hen eindigt in het landelijk waarschuwingssysteem.
Dankzij verbetering van de detectieprocessen zijn verzekeraars steeds beter in staat fraude te detecteren. In
2015 is met 15% minder uitgevoerde incidentonderzoeken bijna 10% meer fraude opgespoord.“
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door mr. Klaas Brand, Vanderwal & Joosten

Omdat in hetzelfde document eveneens genoemd
wordt “het ouderwetse onderbuikgevoel van de oplettende medewerker” gebruik ik dat ook maar en denk
ik dat in 2015 men de impact van fraude onderschatte.
Met een kanttekening en wel de essentiële vraag wat nu
feitelijk fraude is. Een aantal jaren geleden kwam elke
verzekeraar met een aanpak voor experts, maar als ik
nu kijk is er nog maar een handvol echt bezig om ons in
zijn fraudeproces op te nemen. Slechts één verzekeraar
heeft zover ik weet aan zijn externe experts een training
aangeboden in het kader van awareness. Inzet van alle
nieuwe technieken is echt heel belangrijk, maar train
ook het onderbuikgevoel van de medewerker, ook al is
dit gevoel mogelijk niet geheel consistent. Want dat er
fraude is, dat valt niet te ontkennen en wij als experts
hebben een grote rol in het overbrengen van de feiten

E X P E R TI S E

waarop de fraude mogelijk gedetecteerd kan worden.
Daarbij zou overigens wel helpen als experts ook zien
dat er wat mee gedaan wordt en dat zij ook anonieme
terugkoppeling krijgen over eventuele successen en
verbeterpunten. Nu stokt de informatie zodra de expert
zijn bevindingen overbrengt.
Een ander lastig punt vond ik recentelijk terug in een
kwestie over een tas die was gestolen bij een mevrouw die op een terras zat (Kifid, uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-387,
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2018/07/
Uitspraak-2018-387.pdf).
Het ging klaarblijkelijk om de volgende polisvoor
waarde:
“Schade die het gevolg is omdat een verzekerde niet
voorzichtig of niet voldoende voorzichtig is geweest
en/of voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen
om verlies, diefstal of beschadiging van verzekerde zaken te voorkomen; […]”
De schadeclaim was, naar later blijkt, onterecht afgewezen door de verzekeraar. Die had afgewezen omdat
er sprake was van onvoldoende zorgvuldig handelen
door de tas op de grond te zetten, zonder met de tas
lichamelijk contact te hebben of de tas vast te zetten
aan een tafel- of stoelpoot als dit een optie was.
De Geschillencommissie: “Nu Consument verschillende alternatieven heeft overwogen, is er naar het oordeel van de Commissie geen sprake van een ernstige
mate van schuld. Onder de genoemde omstandigheden brengt het enkele feit dat Consument niet voortdurend of onafgebroken visueel contact met de tas heeft
gehouden in redelijkheid - en bij gebreke van een uitdrukkelijke polisbepaling of toelichting in die zin - nog
niet met zich mee dat Consument een ernstige mate
van schuld te verwijten valt aan de diefstal. De conclusie is dat Verzekeraar toerekenbaar is tekortgeschoten
en de vordering van Consument alsnog moet worden
nagekomen.”
De verzekeraar had bij zijn afwijzing gewezen op een
gelijkluidende vaststelling door de expert. Als je echter
het expertiserapport leest dan staat er “slechts”:
“[…] Op 5 juli omstreeks 18.30 uur zijn verzekerden in
een restaurant wat gaan eten. Die avond omstreeks
20.00 uur wilde verzekerde haar tas pakken en op dat
moment bleek de tas te zijn gestolen. Deze tas had ver-

zekerde nog een ½ uur vóór de diefstal gezien omdat
verzekerde nog gebruikmaakte van haar mobiele telefoon. Verzekerden zaten aan een vierkante tafel op
het terras. Tegenover verzekerde zat een dochter en de
andere dochter zat aan de rechterzijde van verzekerde.
Verzekerde denkt dat zij haar tas aan de linkerzijde van
de tafel op de grond heeft gezet. Verzekerde dacht geen
lichamelijk contact te hebben gehad met de tas. De tas
was niet met de hengsels ergens aan vast gezet. Er was
geen ruimte op de tafel voor de tas. Omdat verzekerden
bezig waren met het bekijken van foto’s, kon de tas ook
niet op de stoel of op schoot staan. Verzekerde heeft
niet constant op de tas gelet. Van deze diefstal is aangifte gedaan.”
Ik kan mij zo voorstellen dat een verzekerde niet begrijpt waarom er een afwijzend standpunt wordt ingenomen (immers daar sluit hij toch een reisverzekering
voor af) alsook dat het voor een expert nauwelijks mogelijk is in zijn feitenrapportage nu de gebeurtenissen
zodanig weer te geven dat de behandelaar bij de verzekeraar zijn onderbuikgevoel kan laten spreken in hoeverre niet voldaan is aan de polisvoorwaarden.
Mijn visie is dat, willen we hier in de toekomst beter op
inspelen, we een aantal aspecten nog beter moeten
gaan beheersen en dat begint bij echt duidelijke polisvoorwaarden. Immers wat is bijvoorbeeld het verschil
tussen niet voorzichtig of niet voldoende voorzichtig? De
gemiddelde verzekerde zal hier geen enkel antwoord
op weten te geven; evenals de expert of behandelaar.
Weliswaar is er jurisprudentie voorhanden, maar klaarblijkelijk toch niet genoeg. Anders was deze kwestie
niet noodzakelijk geweest om voor te leggen.
Daarnaast denk ik dat we in de toekomst niet zozeer
de casus op zich gaan beoordelen maar hopelijk meer
inzichten krijgen in de verzekerde zelf. Immers de data
van de verzekerde, voor zover uiteraard nog beschikbaar onder de nieuwe AVG-regelgeving, zegt wellicht
veel meer dan de kwestie zelf. Stel je voor dat blijkt dat
deze verzekerde van de tas al 20 jaar een doorlopende
reisverzekering heeft, nog nooit een schade heeft gemeld en verder ook geen andere van belang hebbende
data vast komen te staan. Dan zou je je kunnen voorstellen dat de verzekerde zorg heeft voor zijn spullen en
dat nu sprake is van een diefstal (die helaas onderdeel
is van de huidige maatschappij) waarvoor hij verzekerd
wenst te zijn. Dat scheelt volgens mij veel kosten aan
de voorkant en achterkant plus een meer tevreden
klant als eindresultaat. <
www.schade-magazine.nl

15

Zit ‘Echte Preventie’
wel in ons DNA?
Je leest tegenwoordig steeds meer over voorspelbaar onderhoud. Preventief onderhoud om calamiteiten te
voorkomen. Dat is in essentie waar het bij het Echte Preventie Seminar om ging. Want bij Echte Preventie ligt
de focus op het daadwerkelijk voorkomen van een calamiteit. Dat hoort in ons DNA te zitten, aldus Van Empel
Inspecties en Advisering, de organiserende partij van het seminar. Maar zit preventie wel in ieders DNA?
Naar dit onderwerp heeft Ravish Mehairjan onderzoek
gedaan. Dr. Ir. Ravish P. Y. Mehairjan is in het dagelijks
leven Hoofd Corporate Risk Management bij de Stedin
Groep en onder andere winnaar van de Risk Management Studie Award 2017 met het onderwerp Risk Based
Maintenance in Electricity Network Organisations. We
hebben Ravish, die twee jaar geleden een onderzoek
afrondde, gevraagd de zaal mee te nemen vanuit zijn
onderzoek.”

Voorspelbaar onderhoud

Namens Fieldbit mocht Marc
Heusdens de ‘Echte Preventie
Award 2018’ in ontvangst nemen.
V.l.n.r. Ruud van Empel (algemeen
directeur Van Empel Inspecties en
Advisering), Marc Heusdens (Consultant Axians / Fieldbit),
Maurice Meijers (business consultant Axians)
(fotografie: Jolanda Verdegaal)

door Cindy van der Helm
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Ronald Dijkstra, directeur van Van Empel Inspecties en
Advisering: “Tijdens het seminar probeerden wij mensen bewust te maken van wat er nou wel en wat er nou
niet in ons DNA zit. En of preventie daar ook bij hoort.
Echte Preventie wordt vaak gezien als een kostenpost
in plaats van een duurzame investering. Maar heel eerlijk, iedereen heeft eigenlijk wel de wil om gevaar af te
wenden. Vaak zit dit gevoel van preventie diep weggestopt en zijn we ons er niet eens van bewust. Want veel
van de dingen die we doen, doen we zonder er bij na
te denken. Onbewust dus. Dat is wat veiligheidspsycholoog Juni Daalmans onder andere aantoonde tijdens
het seminar. Naast Daalmans hebben we een aantal andere prominente sprekers het onderwerp laten belichten, ieder vanuit een andere invalshoek. Zo hebben we
het onderwerp preventie gekoppeld aan voorspelbaar
onderhoud. Predictive maintenance. Je hoort er steeds
vaker over en er worden hele studies aan gewijd. Met
behulp van de huidige technieken zijn we er meer en
meer toe in staat om eventuele gebreken, storingen en
dus stagnatie van het productieproces te voorspellen.
En te voorkomen. En dat is waar we naartoe moeten.
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Ravish begon zijn betoog met de vraag: “Waarom heb
je een stappenteller?” Omdat je als mens controle wil.
We willen iets voor zijn. Er zijn meer dan 325 miljoen
apparaten die onze gezondheid meten. Dat aantal gaat
volgens Ravish op termijn naar de miljarden. De reden
waarom we gebruikmaken van al deze apparaten is
omdat we denken dat onderzoek kan bijdragen aan
onze gezondheid. Die parallel kan je ook trekken met
zijn vakgebied. Met behulp van de huidige technieken
zijn we er steeds vaker toe in staat om eventuele gebreken, storingen en dus stagnatie van het productieproces te voorspellen. En te voorkomen. Want dat is wat
we willen: situaties die niet welkom zijn vóór zijn.
Ravish werkt bij Stedin, een organisatie met een kleine
2300 aansluitingen. Als er iets misgaat, dan is het netwerk te complex om het hoe dan ook op te lossen. Alles
zit immers onder de grond en er is ook nog eens sprake
van tal van componenten met verschillende leeftijden
die door elkaar gebruikt zijn. Daardoor kan je niet een
eenduidige strategie van onderhoud toepassen. Helaas gaat het soms mis, zoals een grote storing op een
transformator. Zo’n zogenaamde ‘blackout’ wordt niet
geaccepteerd door klanten. Het is bovendien heel vervelend, want veel andere instanties hebben daar last
van. Particulieren hebben er last van. Om stilstand te
voorkomen moet je regelmatig even stilstaan bij je processen.

P R EVENTIE

“Daarom proberen wij complexe faalmechanismes op
operationeel niveau te vertalen naar besluitvorming,”
aldus Ravish. “Hiervoor wordt een model ontwikkeld
waarmee je preventief onderzoek kan doen. Middels
preventief onderzoek kunnen we iets te weten komen
over onze technische componenten. Je zou bijvoorbeeld aan screening kunnen doen of je zou de componenten permanent online kunnen monitoren. Permanente monitoring is accurater, maar niet altijd mogelijk.
Daarom hebben we met een stuk techniek geprobeerd
metingen te doen. Screening dus in een echt netwerk.
Vanaf het hoofdstation gingen we de grond in en via de
verdeelkast naar de woning. Dit was een gemakkelijke
manier. Voor een netwerk met 12 stations hadden we
1 dag nodig. Toen vonden we in een van de stations
een defect. We konden het defect echter niet verklaren.
Maar het vervelende is, de leverancier kon het ook niet
verklaren. Wij hadden in het verleden wel eens vaker
storing gehad met soortgelijke installaties. Vervolgens
is onze engineeringafdeling gaan nadenken. Hoe kunnen we dit defect voor zijn, zodat we het in de toekomst
kunnen voorkomen. We hebben dus inzicht nodig om
preventief onderhoud te kunnen plegen.
Daarop hebben Nederlandse bedrijven een systeem
bedacht dat kan voorspellen wanneer een trein niet op
tijd aankomt of wanneer apparaten uitvallen. Dat systeem kan ook stroomstoringen voorspellen.
Met behulp van zo’n systeem kunnen wij onder gecontroleerde omstandigheden het netwerk veilig stellen.
Het is namelijk de kunst om er op tijd bij te zijn. Een van

de grote uitdagingen waar wij nu voor staan is asset management. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opslag van
energie na een forse toename van het aantal laadpalen.
In zo’n geval ontstaat de bottleneck in transformatorhuisjes. De oplossing zou kunnen zijn: flexnetwerken.
Door meer met metingen te werken weten we waar
we een tekort aan stroom kunnen verwachten. Om dit
tekort te voorkomen kunnen we stroom rerouten. Omwegen laten volgen dus. Zo kan het netwerk zichzelf in
enkele seconden instellen. Waar we ons alleen wel van
bewust moeten zijn, is dat je echte preventie niet alleen
kan doen. Je hebt er anderen bij nodig. Zo zou je bijvoorbeeld in het zojuist genoemde voorbeeld moeten
kunnen schakelen met het voor energie verantwoordelijke ministerie. En ook als je denkt dat je alles onder
controle hebt, dan moet je je er alsnog van bewust zijn
dat je afhankelijk bent van mensen. Wanneer er bijvoorbeeld fouten worden gemaakt bij graafwerkzaamheden
of wanneer iemand een plattegrond op z’n kop houdt,
dan kan je nog zo’n goed systeem hebben, maar dan
werkt het niet.”

Ravish Mehairjan (risk manager
Stedin) in gesprek met dagvoorzitter Richard Engelfriet over
Predictive Maintenance
(fotografie: Jolanda Verdegaal)

Toedrachtonderzoeker Erik Overtoom

Technisch en tactisch toedrachtonderzoeker Erik Overtoom: preventie
begint bij bewustwording (fotografie: Jolanda Verdegaal)

Erik Overtoom werkt als technisch en tactisch
toedrachtonderzoeker met vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid en als particulier toedrachtonderzoeker POB 1280. Hij is eigenaar van OBEG
en is internationaal gecertificeerd als Certified Fire Investigator door de International Association of Arson
Investigators IAAI-CFI. Met meer dan 20 jaar ervaring
als brandonderzoeker in de publieke en private sector
is hij kerndocent/instructeur aan de Brandweeracademie IFV te Arnhem. Tijdens het seminar nam hij het
publiek mee in tal van praktijkgevallen. Daarbij liet hij
zien hoe hij schades kon ‘terug-beredeneren’ naar de

fotografie Jolanda Verdegaal
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Schade zit nu eenmaal
vaak in een klein hoekje.
Hoe voorzichtig u ook bent, een schade is snel
ontstaan. Maar gelukkig is herstel geen enkel
probleem. Wij herstellen gaten, deuken, vlekken en
schroeischades op de meest uiteenlopende inboedelen opstalartikelen. Schades, in welk hoekje dan
ook, zijn voor ons dagelijkse kost. Vaak kan herstel
direct ter plaatse worden uitgevoerd. Kleine schades
worden hersteld voor een vaste lage prijs!
Heeft u schade? Laat het ons weten.
www.nomot.nl

T. +31 (0)30 609 43 94 - info@nomot.nl - www.nomot.nl
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oorsprong. Als voorbeeld behandelde hij een casus van
een totaal afgebrande stal. Met redenatie en foto’s kon
hij aantonen hoe de brand in die stal was ontstaan. Vanuit de onderverdeelinrichting volgde hij kabels en zocht
kortsluitsporen. Maar die kortsluitsporen kon hij niet
vinden. Uiteindelijk bleek dat er in dat specifieke geval
geen sprake was van een elektrotechnisch mankement,
maar van ongelukkig menselijk handelen. Er was namelijk een ziek kalf dat middels een lamp warm gehouden
werd. Die lamp was boven de stal aan een stok gehangen, was in het stro gevallen, waardoor het stro vervolgens in brand was gevlogen. Als de lamp beter bevestigd was geweest, was de brand nooit ontstaan.
“Zolang er mensen bij betrokken zijn, zullen er branden
blijven ontstaan,” aldus Overtoom. Preventie begint bij
bewustwording. Dat is waar Erik mensen van probeert
te doordringen.

Veiligheidspsycholoog Juni Daalmans
Drs. Juni Daalmans is veiligheidspsycholoog. Als oprichter van het bedrijf Brain Based Safety vertaalt hij
recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties. Daarbij richt hij zich op het
benutten van instinctieve vermogens die we als mens
hebben om ons veilig te gedragen. Volgens Daalmans is
het DNA vergelijkbaar met de software op basis waarvan elk mens gevormd wordt. Maar wat zit wel en wat
niet in ons DNA? En hoort preventie daarbij? Daalmans
leerde ons dat we slechts 1% van de dingen die we doen
bewust doen. De rest doen we onbewust. Wij denken
dat we bewust met elkaar communiceren, maar zo zit
de wereld volgens Daalmans niet in elkaar. Hij toonde
aan dat de automatische piloot de beheerser is van het
brein. Dat we geen cellen hebben voor het bewuste. Dat
‘bewuste’ leent capaciteit van ons brein.
“Als wij in de auto zitten rijden we nagenoeg de gehele weg op de automatische piloot. Kijk maar eens
hoe vaak het je overkomt dat je ineens al bij de afslag
bent. Maar dan gaat de telefoon. Telefoneren kost bewustzijn. We weten immers niet wat er gaat gebeuren.
Als wij rijden en bellen tegelijkertijd, dan gaat het mis.
De telefoon, het bewuste, zegt “we gaan bellen” en probeert zich een beeld te vormen. Je staat op dit moment
een visueel stuk af aan je bewustzijn. En wat gebeurt er
dan? Dan gaan we aantoonbaar slechter rijden. Als je
mensen ziet zwabberen over de weg, dan weet je dat
ze iets doen wat niet bij het ‘normale’ autorijden hoort,
zoals appen of bellen. We stellen ons zo vaak bloot aan
risico’s. Waarom? Omdat we denken dat we het wel aan
kunnen. De ellende zit echter in alles wat je niet vaak te-

Veiligheidspsycholoog Juni Daalmans: slechts 1% van hetgeen je doet, doe je
bewust. Hoe zit dat dan met preventie? (fotografie: Jolanda Verdegaal)

genkomt. Daar zitten de risico’s. Daar kan het flink mis
gaan.
We moeten de niet-standaard dingen onderzoeken.
Hoe krijgen we die ene procent aangesloten op het herkennen van risico’s. Dat is echte preventie. Het bewuste
komt tot leven als er bijzondere dingen gebeuren…”

Echte Preventie Award 2018
Na de lezingen vond de uitreiking van de Echte Preventie Award plaats. Van de drie genomineerden, Leakbot,
Fieldbit en PV Check, werd Fieldbit door het publiek
gekozen tot winnaar. Fieldbit is een tool die voorspellend onderhoud combineert met data analytics en die
gebruikmaakt van augmented reality om Engineers en
Operators te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Marc Heusdens mocht uit handen van de vorige winnaar, Risico’s in Beeld, de award in ontvangst nemen. <

Ronald Dijkstra, commercieel
directeur Van Empel Inspecties
en Advisering, is van mening dat
preventie in ons DNA hoort te zitten
(fotografie: licht-werk.nl)
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Bang voor innovaties in
de verzekeringsbranche?
Zo’n vierhonderd vernieuwers in de financiële dienstverlening
verzamelden zich op 12 juni 2018 op de High Tech Campus in
Eindhoven – “de slimste vierkante kilometer in de wereld” – voor
een nieuwe editie van am:innosurance, het jaarlijkse congres met
het oog op informatievoorziening en discussies over innovaties in
de financiële wereld.

te vinden. Zij hoeven die goederen niet zelf te bezitten,
maar willen enkel betalen voor het gebruik ervan. Voor
verzekeraars betekent het dat zij nieuwe producten
zullen moeten ontwikkelen, die niet de risico’s van het
bezit maar van het gebruik van producten en diensten
moeten dekken.

Belemmerende regelgeving
Volgens Weddepohl kunnen verzekeraars alleen relevant blijven door zichzelf overbodig te maken, maar
dat ging Lard Friese te ver. In een interview met Maarten Bouwhuis benadrukte Friese, bestuursvoorzitter
van NN Group, het belang van innovatie. Hij zei dat de
integratie van Delta Lloyd in NN Group een kapstok
voor diverse innovaties kan zijn, met dien verstande
dat dit vernieuwingen moeten zijn waar de business
snel iets aan heeft. “Consolideren en innoveren is geen
kwestie van of-of, maar van en-en”, zei Lard Friese. “Je
kunt miljoenen klanten niet even laten wachten omdat
je bezig bent met een innovatie die over vijf jaar uit het
innovatielab komt.” Volgens Friese worden innovaties
door verzekeraars nogal eens door strenge regelgeving
belemmerd. “Als de Uber-app in Londen het niet doet,
pakt iedereen de tube. Als wij falen, hebben heel veel
huishoudens een probleem. Het is goed dat er regels
zijn, maar ze moeten wel doelmatig zijn.”

Disruptieve technologie
Lard Friese (NN Group)…innovaties nogal eens door strenge
regelgeving belemmerd…
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Het congres werd geopend door Jannie Benedictus,
hoofdredacteur van am:, en werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis, journalist
en presentator van BNR Nieuwsradio. Bouwhuis introduceerde Daan Weddepohl als eerste spreker. Weddepohl is de man achter leenplatform Peerby, een van
de succesvoorbeelden in de deeleconomie, hoewel
Peerby nu nog niet break-even draait. Weddepohl verwacht echter dat dit snel wel het geval zal zijn. Hij gaf
aan dat de samenleving een grote kentering staat te
wachten. Grote gecentraliseerde bedrijven zullen door
decentrale netwerken worden vervangen. Deze stellen
mensen in staat zelf relevante producten en diensten
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Het ochtendprogramma van am:innosurance kende
een afwisselend aanbod van discussies, vraaggesprekken en korte presentaties. Duidelijk werd dat verzekeraars hun voordeel moeten doen (anders doen anderen
dat in hun plaats) met de disruptieve technologieën die
hun ter beschikking staan. Alleen al het gebruik van de
smartphone door hun verzekerden kan verzekeraars,
na de toestemming van die verzekerden, een goudmijn
aan inzichten geven, evenals een ultieme bron voor het
vaststellen van risicoprofielen. Probleem is wel dat de
grote verzekeraars veel slechter wendbaar zijn dan de
nieuwkomers op de markt. Deze starters bedenken telkens weer nieuwe bedrijfsconcepten die de marktposities van de grote verzekeraars doen afbrokkelen. De
oplossing is dat verzekeraars hun blik nog veel meer

i n n o v at i e

naar buiten moeten richten en die nieuwkomers als het
ware moeten inpalmen of de eigen medewerkers de
ruimte moeten geven om met innovatieve startups te
komen. Niet in de laatste plaats zal artificial intelligence (AI) bij dit alles een disruptieve werking hebben. De
deskundige op het gebied van taal- en spraaktechnologie dr. Arjan van Hessen, onderzoeker bij de faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, gaf
een bevlogen college over de enorme potenties van AI.
Verzekeraars zullen in de toekomst veel beter voorspellingen kunnen doen dan in het verleden en daardoor
adequater risico’s kunnen inschatten.

Smart home
Overigens krijgen verzekeraars niet alleen met concurrerende innovaties van startups te maken, maar evenzeer met innovaties vanuit de grote technoreuzen van
deze tijd. Bedrijven als Amazon en Google streven ernaar elke consument te voorzien van een slimme assistent bij wie door middel van een gesproken boodschap
producten en diensten kunnen worden besteld. Een op
de vijf huishoudens in de Verenigde Staten heeft al zo’n
‘smart home’. Voor verzekeraars is de smart home een
bedreiging omdat de commerciële slagkracht van Amazon en Google erdoor zal toenemen. Aan de andere
kant is zo’n applicatie ook een kans, omdat eraan gekoppelde brandmelders, alarminstallaties, camera’s en
sensoren ervoor kunnen zorgen dat er minder schade
optreedt.

Trends
Het middagprogramma van het congres bestond voor
een deel uit workshops over techtrends en kansen en
bedreigingen voor de verzekeringsindustrie. De hierboven genoemde smart home was er daar een van. Andere
onderwerpen waren onder meer de levensverzekering
van de toekomst, de handelwijze van de toekomstige
klant, de ontwrichtende werking van kunstmatige intelligentie in de verzekeringsbranche en de combinatie
van digitalisering en persoonlijk contact. Lezers van
SCHADE magazine kunnen daar in het najaar kennis
van nemen, wanneer daar in de special SCHADE Cijfers
& Trends 2018/2019 op wordt teruggekomen.

Rol van verzekeraars
Het laatste onderdeel van de dag, voor de afsluitende
borrel, betrof een presentatie door Ruud Koornstra,
die sinds 12 januari 2017 als de Nationale Energiecommissaris optreedt. Het is zijn taak Nederland in 2030
op schone energie te krijgen en iedereen die dat ook
wil of doet bij deze missie te betrekken. Volgens Koorn-

stra hebben ook verzekeraars een bijzondere rol bij
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals
de energietransitie. Hij stelde dat verzekeraars de problemen vanuit een andere invalshoek moeten benaderen en daar vervolgens polissen bij moeten bedenken.
“Verzekeren gaat over de angst van mensen en over het
verdienmodel daarbij”, aldus Koornstra. “Zelfs al ga je
ervan uit dat maar twintig procent van de wetenschappers het erover eens is dat we als mens invloed op klimaatverandering hebben, dan nog zul je dat risico moeten verzekeren. Verzekeren betekent ook dat je ergens
iets aan doet.” In de visie van Ruud Koornstra mag van
Nederland het een en ander worden verwacht als het
gaat om het oplossen van het klimaatprobleem. “Nergens ter wereld is er zo veel kennis, innovatiekracht en
creativiteit. We zijn daarnaast extreem ondernemend
en hebben poen, 2.500 miljard, wat voor een belangrijk
deel bestaat uit geld dat door pensioenfondsen en verzekeraars is belegd. We zouden wereldkampioen energietransitie kunnen worden, maar toch zijn we het op
een na vieste jongetje van Europa.” Koornstra toonde
zich niet tevreden over de rol van verzekeraars ten aanzien van thema’s als duurzaamheid en energietransitie.
“Het echte meedenken stopt toch nog vaak na de eerste vier letters van het woord duurzaam”, zo zei hij tot
slot. <

Arjan van Hessen over artificial
intelligence

foto’s door Erik van der Burgt
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Waarom ben je schadebehandelaar geworden?
Na mijn studie Rechten heb ik eerst stage gelopen bij een maritiem
advocatenkantoor. Erg leerzaam maar ik kwam er ook achter dat ik
mij op dat moment nog niet helemaal thuisvoelde in de advocatuur.
Ik ben toen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Tijdens mijn
studie ben ik meerdere keren (via Masterclasses) in aanraking gekomen met de verzekeringsbranche op Maritiem vlak. Ik ben gaan bekijken wat mijn opties waren en inmiddels is het alweer 1,5 jaar geleden
dat ik in deze branche ben beland.
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Sociaal, enthousiast, innovatief, optimistisch en avontuurlijk.
Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als schadebehandelaar?
Het sociale aspect. Tijdens het schadeproces ben je als schadebehandelaar het eerste aanspreekpunt voor de klant en moet je alle betrokken partijen aansporen hun werk zo goed en zo snel mogelijk uit te
voeren.
Wie is je grote leermeester?
Concordia de Keizer beschikt over een team met veel kennis en ervaring en ik kan altijd met mijn vragen bij mijn collega’s terecht. Zo leer
ik veel en krijg ik alle hulp die ik nodig heb.
Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Omdat er in deze branche veel ‘oude rotten’ in het vak rondlopen, zal
het vast voorkomen dat jongeren niet altijd voor vol worden aangezien. Zelf heb ik dit tot op heden gelukkig nog niet zo ervaren. Daarentegen ervaar ik juist dat de senioren zeer behulpzaam zijn en graag
hun kennis willen overbrengen op de jongeren.
Favoriete app?
Toch wel Snapchat en Instagram. Ik vind het leuk om via Snapchat
iedereen op de hoogte te houden van je dagelijkse bezigheden. Daarnaast vind ik het leuk om op Instagram foto’s te bekijken en om leuke
ideeën op te doen voor vakanties of outfits.
Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
De meer complexe schadezaken vind ik erg leuk om te doen en blijven
je daardoor ook meer bij dan de kleinere schades waar de belangen
veel minder spelen.
Wat is de laatste film die je hebt gezien?
A Quiet Place. Ik dacht een leuke film te gaan kijken, maar het bleek
een enge en spannende film te zijn. Ik ben een filmliefhebber en
beschik over een Pathé filmpas. Hierdoor ga ik wekelijks naar de
bioscoop en bekijk ik altijd de nieuwste films.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
De laatste ‘verre reis’ die ik heb gemaakt was vorig jaar naar ZuidAfrika. Tot nu toe is dit één van de mooiste landen die ik heb gezien.
Ik ben met de auto van Johannesburg naar Kaapstad gereisd. Ik heb
onderweg zoveel prachtige natuur gezien én natuurlijk ook safariparken bezocht. Verder ben ik onlangs op Sardinië geweest en ik ga zeker
nog een keer terug.
Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een collega moet in mijn ogen betrouwbaar, behulpzaam en ook vooral vrolijk/aardig zijn. Je ziet je collega’s vaker dan je eigen vrienden/familie. Samenwerken met collega’s waar je een goede band mee hebt,
maakt je werk tenslotte veel leuker.
Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Door de maatschappij wordt het werken in de verzekeringsbranche
vaak omschreven als saai en stoffig. Mijn ervaring is dat dit totaal niet
waar is. Verder hoor ik vaak dat mensen negatief denken over verzekeraars in het algemeen (wel premie betalen maar vervolgens niets
uitgekeerd krijgen). Ik vind dit jammer om te horen omdat wij (o.a. als
makelaar) altijd proberen het beste eruit te halen voor de klant.
Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’
wordt?
Door vooral niet in winkels te komen waar ze mantelpakjes verkopen.
Nee hoor, ik vind mantelpakjes heel leuk, maar dit moet wel gecombineerd worden met de hedendaagse mode.
Als je geen schadebehandelaar was geworden, welk vak had je dan
gekozen?
Mogelijk was ik dan tóch de advocatuur ingegaan.
Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Jongeren kunnen vooral leren van de ervaring van ouderen. Problemen waar jongeren tegenaan lopen, zijn vaak door ouderen al meerdere malen opgelost. Jongeren zijn intussen meer thuis in het gebruik
van moderne middelen en kijken vaak ook op een andere manier naar
vraagstukken (het ‘out of the box’ denken).
Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Het werk als schadebehandelaar is heel afwisselend en geen dag is
hetzelfde. Je kan voor jezelf een dagplanning maken maar vaak loopt
de dag toch anders.
Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Ik ga heel graag naar concerten. De laatste concerten die ik heb bijgewoond zijn van Sam Smith, Ed Sheeran en de OTR II tour (The On the
Run II Tour) van Beyoncé en Jay-Z.
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Word jij De Nieuwe Risico Professional?
Ondernemers verwachten van hun adviseur steeds meer toegevoegde
waarde op het gebied van risicomanagement en bedrijfscontinuïteit.
Als zakelijk adviseur kun je daarom van grote toegevoegde waarde zijn.
De leergang De Nieuwe Risico Professional van Dukers & Baelemans
biedt je de tools om je te ontwikkelen tot dé adviseur en sparring
partner van de ondernemer.
Starten met module 1 van deze leergang is dit najaar nog mogelijk
Drie contactdagen: 8 oktober, 12 november en 17 december (Utrecht)
Mix van e-learning, klassikaal onderwijs en groepsopdrachten
Direct toepasbaar in jouw adviespraktijk
€ 895 (vrijgesteld van btw)
Meer informatie over de leergang De Nieuwe Risico Professional
en inschrijven: www.dukers-baelemans.nl/opleidingen

Nu met
gratis voucher
voor een PE Wft
examen naar keuze
t.w.v. € 165

d e j e u g d v a n t e g e n woor
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Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Ik zal eerlijk zijn: ik was vroeger een hele grote fan van Britney Spears.
Ik had dan ook posters van haar op mijn kamer hangen.
Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Sinds dat ik in de verzekeringsbranche ben komen werken, zie ik toch
wel een verandering gaande. Ik vind het leuk om te zien dat steeds
meer jonge mensen de verzekeringsbranche weten te vinden.
Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Dat verzekeringen toch vooral niet zo simpel zijn als televisiereclames
doen overkomen.
Wat weet nog niemand van je?
Laten we dat vooral zo houden :)
Wat is je favoriete restaurant?
Ik woon midden in het centrum van Rotterdam. Ik houd van lekker
eten en uitproberen van verschillende restaurants. Elke week opent
er wel weer een nieuw restaurant in Rotterdam dus aan uitproberen
geen gebrek. Mijn favoriet op dit moment? Als ik er dan toch één moet
kiezen, dan kies ik Brasserie Pierre, een gezellig restaurant waar je lekker kan lunchen en dineren.
Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De eerste Introductie co-assurantie Transport. Een heel erg leuk initiatief dat ervoor zorgt dat de young professionals in de verzekeringsbranche elkaar beter leren kennen. Concordia de Keizer was de organisator van de eerste bijeenkomst. Ondanks het feit dat ik zelf nog een
young professional ben, heb ik toen alle aanwezigen verteld over wat
het werk van een schadebehandelaar bij een makelaar inhoudt. Je
zult begrijpen dat ik dit erg leuk vond om te doen!
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Ik ben nu ongeveer iets meer dan 1,5 jaar werkzaam bij Concordia de
Keizer. Elke dag, elk dossier, elke klant is weer anders. Ik leer iedere
dag bij. Het lijkt mij leuk om uiteindelijk op internationaal niveau te
werken maar dat is toekomstwerk. Ik vind Concordia de Keizer een
top bedrijf, het heeft een open sfeer waar je enorm veel vrijheid krijgt
om jezelf te ontwikkelen. Het is belangrijk dat je presteert, doe je dat,
dan zijn er volop kansen.

Wat is je levensmotto?
‘Never let the fear of striking out, keep you from playing the game’.
Wat is je favoriete sport?
Even eerlijk: ik ben geen sporter. Om mij goed en gezond te voelen
heb ik geen sportschool nodig. Als Nederlander heb ik natuurlijk een
voorliefde voor fietsen en ga dus elke dag op de fiets naar mijn werk.
Daarnaast maak ik in de weekenden graag lange wandelingen met
mijn hond. <

vacature?

bereik uw doelgroep

adverteer nu in SCHADE

magazine
of in onze wekelijkse nieuwsbrief
vraag naar onze speciale voorwaarden

Meer informatie: EMG b.v.
040 - 84 28 716
info@schade-magazine.nl
www.schade-magazine.nl
www.schade-magazine.nl
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Sportification van werk

Waarom is motivatie bij
sportieve competitie een
automatisme en bij bedrijfsmatige competitie niet?
Binnen de schadebranche praten we veel met elkaar over het verhogen van zowel de efficiency als de
effectiviteit. Elke keer als we denken dat we ‘er zijn’ moeten we nog slimmer en beter gaan werken. Dit
alles heeft echter wel een weerslag op het werkgenot. ‘Steeds weer de schouders eronder en verder’ is dan
makkelijker gezegd dan gedaan. Binnen de sport is continu verbeteren van je prestaties echter iets wat er
gewoon bijhoort. Over het algemeen hoor je hier weinig sporters over klagen. Sporters zoeken de competitie,
en om te winnen moet je steeds beter worden. De motivatie komt als het ware vanzelf voort uit de sportieve
competitie. Het is, als het goed is, een automatisme. Van bedrijfsmatige competitie gaat echter niet een
dergelijke vanzelfsprekende motivatie uit. Gek eigenlijk.
Waarom is het toch dat als we een sportieve uitdaging
aangaan, het weinig tot geen moeite kost om ‘alles te
geven’? In wonderbaarlijk veel situaties past een sportieve uitdaging gemakkelijk bij onze capaciteiten terwijl we er plezier aan beleven. Onze sportkeuzes vertellen ons ook in welke omgeving en bij welke spelregels
we ons vrij voelen en in actie willen zijn. Als we als mens
dezelfde zijn in sport, werk en privé, dan is het eigenlijk
wel logisch om naar instrumenten uit de sport te kijken
als we beter willen presteren in ons werk.

Efficiency vs effectiviteit
Als woorden lijken ze op elkaar maar in de praktijk hebben ze een geheel andere lading. Met een voorbeeld
wordt dit het beste duidelijk. Als in de sport iemand
zich kort voor de wedstrijd ziek afmeldt, gooit de trainer de tactiek om, zodat het team, met de beschikbare
unieke set kwaliteiten, de best mogelijke prestatie neer
kan zetten. De aandacht gaat vooral uit naar de effectiviteit van het beschikbare team. Goed voor de motivatie van spelers die hun unieke kwaliteiten kunnen laten
zien. Als in de werkomgeving iemand afwezig is, zoeken
we naar een vervanger die precies de taken in het werk-
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proces kan overnemen. De nadruk ligt op het behoud
van de efficiency van het productieproces. Daarmee
verliest het werk een deel van zijn aantrekkingskracht
omdat medewerkers steeds vaker het gevoel krijgen
‘inwisselbaar’ te zijn en minder als persoon bevraagd
en uitgedaagd worden.

Herontwerp van werk met
sportmentaliteit

Als we voor succesvol organiseren in de 21e eeuw,
meer dan ooit afhankelijk zijn van de ontwikkeling en
unieke bijdragen van onze medewerkers, laten we dan
in het werk elementen uit de sport toevoegen. Daarmee geven we iedereen in de organisatie iedere dag
de kans om vanuit plezier te werken aan beter worden. Hoe creëren we in de werkomgeving een sportmentaliteit?

Balans
Op langere termijn is groei het grootst bij het afwisselen van de aandacht tussen de tegenpolen effectiviteit
en efficiency. Het gaat dus om een gezonde balans tussen beide. In een ronde effectiviteitvergroting krijgen

E M P LOY EE ENGAGE M ENT

Maak van je vergadering eens een estafette
medewerkers ruimte om nieuw gedrag te proberen,
te trainen en effectief te maken. In een ronde efficiencyverhoging worden de nieuwe activiteiten zo efficiënt
mogelijk in het productieproces ingepast. En zo kunnen rondes effectiviteit en efficiency elkaar afwisselen.
In het bedrijfsleven zijn we veel meer ervaren in het efficiënter maken van werkprocessen dan het effectiever
maken van mensen. Je kan dus zeggen dat we in onbalans zijn geraakt. Sport kan helpen bij effectieve teamontwikkeling en het terugbrengen van de balans:
• Inspiratie: uit een nieuwe situatie komen ideeën
voor verbetering .
• Verkenning: de ideeën worden op allerlei manieren
uitgeprobeerd.
• Training: de beste tussenresultaten worden in de
trainingen uitgewerkt.

• Wedstrijd: de tactiek wordt aangepast en op de
wedstrijd uitgevoerd.

door Han de Regt (links), in samenwerking met Marco Hoekstra
(rechts)

Zoals je een sport leert, moet je ook ‘Sportification van
werk’ leren: door het gewoon te doen. Als voorbeeld
van Sportification van werk neem ik hieronder het thema van vergaderen.

Sportification van vergaderen
Al decennia besteden we wekelijks vele uren van onze
werktijd aan het in beton gegoten model van de vergadering. Het is een democratisch maar o zo energievretend proces van gedachten uitwisselen. Als jij het hoog
tijd vindt om de vergadercultuur in jouw organisatie te
doorbreken, pak het dan aan met Sportification van
werk. De ontwikkeling van een nieuwe vergadersport
gaat als volgt:
www.schade-magazine.nl
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20 september 2018

Symposium

‘De wet affectieschade’
Georganiseerd door Erasmus School of Law en
de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Verkeersrecht

Sprekers
•
•
•
•

Liselotte van Hoppe, ministerie van Veiligheid & Justitie,
raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken
Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht, Erasmus School of Law
Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Dagvoorzitter: Cees van Dam, hoogleraar European Tort Law,
Maastricht University en King’s College London

Ook Slachtofferhulp Nederland en het Personenschade Instituut
van Verzekeraars zullen aan dit symposium een bijdrage leveren.

Praktisch
Locatie:

Aanvang:
Kosten:

COMM
Museum voor Communicatie
Zeestraat 80-82 Den Haag
14.00u, inloop vanaf 13.30u
€200,- per deelnemer

Aanmelden kan via www.eur.nl/esl
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passen om iedereen alert te houden, de energie te
laten stromen en het vergaderen effectiever te maken.

Nog enkele voorbeelden van
sportinspiratie voor vergaderen

Trainingspartij in voetbal: een team mag pas scoren
als iedereen in het team aan de bal is geweest (aan het
woord is geweest). Estafette: iedere spreker mag alleen
maar het woord nemen als hij/zij aanhaakt op de woorden van zijn voorganger. Volleybal: maak twee teams
en laat beide teams eerst tot een standpunt komen
alvorens dit plenair te bespreken. Pitstop Formule 1:
bereid minutieus voor hoe een onderwerp in de vergadering heel snel behandeld kan worden.
• Inspiratie: kies een sportspelregel en vertaal deze
naar de vergaderomgeving. Bijvoorbeeld de 24 secondenregel uit basketbal die je vertaalt naar: iedereen mag maximaal 24 seconden, per keer dat hij/zij
de bal heeft, spreken. Een bal gaat rond naar degene
die wil spreken.
• Verkenning: voer deze spelregel gedurende één tot
drie vergaderingen uit en sta open voor alle ervaringen die daarbij langskomen.
• Training: vertaal de beste ervaringen naar werkbaar
voor iedereen en train die nieuwe regels weer enkele
vergaderingen. De 24 secondenregel kan bijvoorbeeld net niet passend zijn maar de bal doorgeven
(estafette) naar degene die wil spreken blijkt juist
erg goed te werken: kies dan die regel om mee te
trainen.
• Wedstrijd: ontdek een aantal verbetermogelijkheden voor vergaderen en kies voor een aantal
maanden, per setting, de spelregels die het beste

Sociale innovatie voor effectiever werken
en meer betrokkenheid

Gebruik bij de keuze van de spelregels elkaars sportervaringen door iemand de waarde van een sportspelregel te laten vertellen uit zijn eigen ervaringen. Verander
regelmatig van spelregel. De spelregels ‘dwingen’ deelnemers vanuit zichzelf op een nieuwe situatie aan te
haken. Daarbij komen nieuwe persoonlijke kwaliteiten
aan de oppervlakte. Door met elkaar, mét de organisatie-brede uitdaging, Sportification in te zetten binnen
je organisatie krijgt sociale innovatie inhoud. Door tijd
te nemen die veranderingen in te trainen werk je al snel
met veel plezier aan sociale innovatie. Met goed gekozen organisatie-brede thema’s neemt de organisatieontwikkeling een vlucht en bied je medewerkers meer
verbinding met de organisatie.
Op naar de eerste estafette in de komende vergadering.

Doet u mee aan een verkenning van Sportification?
Wij zoeken enkele organisaties die een verkenning van Sportification van werk willen doen op het thema
vergaderen. Het programma bestaat uit kick-off en drie korte vervolgmeetings. Veranderingen worden in
de reguliere vergaderingen uitgevoerd dus vragen vrijwel geen extra tijdsbelasting. De inzet is effectiever
werken binnen efficiënte organisaties. Als u ‘millennials’ in dienst hebt, dan vinden wij het interssant als
zij betrokken kunnen zijn bij het programma. Deze verkenning wordt kosteloos uitgevoerd door de auteur
van dit artikel, Han de Regt, in samenwerking met de redactie van Schade magazine die over de opgedane
ervaringen zal schrijven. Uiteraard zullen teksten vooraf worden afgestemd met de deelnemers aan het programma.
Voor meer informatie: Han de Regt, han.de.regt@business-ballgame.nl, 06-41118327.

foto’s door Ariane Hoekstra
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PARTIJgoedeRen
met brand- of waterschade?
geen probleem, wij lossen het voor u op!
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

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

Timco Trading B.V.

t. +31(0)40-2213433

Petunialaan 4

m. +31(0)6-53404947

5582 HA Aalst-Waalre

e. info@timcotrading.nl

nederland

w. www.timcotrading.nl

Samen brengen wij de schadelast omlaag
en verhogen uw klanttevredenheid!

droogtechniek

bouwkundig onderzoek

24/7

lekdetectie

0800 - 874 84 66
www.trition.nl
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Nieuw risico is ook: dat adviseur bewust bepaald
risico laat liggen
De warmste meimaand sinds drie eeuwen, werd gevolgd door droge hete
zomermaanden. Ik moest zelf terugdenken aan de zomer van 1976, die wat
mij bijstaat eindeloos mooi was. Wat onveranderd is: de eerste dagen geniet
ik erg van de zon en hoge temperaturen, maar daarna wordt het toch wel erg
klam in huis als je ‘s avonds probeert te gaan slapen. Op enig moment volgt de
gebruikelijke afkoeling, maar de bijbehorende onweersbuien zijn volgens mij
heviger dan in het verleden. Het klimaat verandert, al betwijfelen sommigen
dat nog.
Los van die twijfel kunnen we in ieder geval constateren dat er in ons
vakgebied langzaam maar zeker sprake is van nieuwe risico’s dan wel
risico’s met een hogere kans dat de ‘kwade kans’ zich voordoet. Zo is
het overstromingsrisico of het hagelrisico op steeds meer plaatsen
in Nederland een actueler thema aan het worden doordat het neerslagpatroon aan het veranderen is. Hierin kan de assurantieadviseur
vervolgens meedenken in het beperken van de gevolgen van een eventuele schade. Niet alleen aan de verzekeringskant (qua mogelijkheden), maar zeker ook vooraf, aan de preventiekant dus. Bijvoorbeeld
in het wijzen op het belang van voldoende overstorten van hemelwaterafvoeren wanneer het riool na een felle bui de totale hoeveelheid
water niet goed kan verwerken. Maar ook in andere praktische zaken,
als het soms wat hoger plaatsen van kwetsbare spullen of het creëren
van hele kleine “dijkjes” rondom een gebouw om te voorkomen dat
de enorme hoeveelheden water in korte tijd zeer snel op het laagste
punt komen.
Ook zie je nieuwe producten ontstaan. Ik heb zelf met schep geholpen op een familiebedrijf met graven van geultjes om het water van
het land snel naar de sloten te krijgen (in ons geval om de aardappel
oogst te sparen, als de aardappels te lang in het water blijven staan is
de oogst totaal verloren). Op veel agrarische bedrijven is tegenwoordig
het machinepark uitbreid met een zogenaamde sleuvenfrees waarmee de agrariër na de enorme stortbuien heel snel machinaal de benodigde geulen kan frezen en de schep dus niet meer nodig is.
Naast nieuwe risico’s ten gevolge van het veranderde of veranderende
klimaat, zie je ook andere nieuwe risico’s ontstaan. Zo zag ik recent enkele publicaties over de dekking van ingehuurde ‘privacy officers’ op
grond van de AVG op bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De AVG zal de komende jaren vast en zeker tot nieuwe jurisprudentie leiden. Waarop vervolgens verzekeraars en gevolmachtigden
met weer nieuwe producten en mogelijkheden zullen komen. Onderdeel van deze “problematiek” is het nog steeds verder groeiende aantal ZZP’ers, die ook door vele bedrijven vast en zeker zullen worden
ingehuurd als privacy-officer in plaats van eigen vaste medewerkers.
Het zou mij wat dat betreft niet verbazen als er straks steeds combi-

door Sietze de Jong RMiA

natiedekkingen worden aangeboden van beroepsaansprakelijkheidsen cyberverzekeringen omdat er anders een mogelijk grijsgebied gaat
ontstaan, wat onder de ene en wat precies onder de andere polis valt.
De eerste voorbeelden van producten in die richting (met name bij volmachtbedrijven) zijn al waarneembaar.
Behalve in de zakelijke markt zijn er ook in de particuliere markt nieuwe risico’s waarvan niet iedereen zich bewust is. Ik zou er drie willen
noemen: Airbnb, drones, de deeleconomie.
De populariteit van Airbnb is de afgelopen jaren enorm gegroeid, hoewel in steden als Amsterdam de grenzen wel ongeveer bereikt zijn.
Maar de gemiddelde particulier zal zowel niet stil staan bij de risico’s
van de verhuur van zijn of haar woning, als waarschijnlijk ook geen
adequate standaard dekking hebben op opstal-, inboedel- en particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
Hetzelfde geldt voor de particuliere drones: zowel qua gebruiksvoorschriften (wel of niet boven bebouwing vliegen) als qua dekking onder
een AVP is er nog een heel groot grijs gebied bij een eventuele (grote!)
schade. Tot slot de deeleconomie, ook die zie je groeien terwijl duidelijke afspraken over voor wiens risico wat nu precies is, vaak achterwege blijven. Op dit laatste terrein zijn met betrekking tot het delen
dan wel verhuren van auto’s wel een aantal verzekeringsinitiatieven
ontstaan om relatief makkelijk een adequate dekking te bieden.
Het echte grote nieuwe risico bij de laatste drie voorbeelden zit mijns
inziens in het feit dat privé-verzekeringen toch vaker online geregeld
worden zonder dat er nog periodiek een adviseur aan te pas komt. Als
die adviseur nog wel in beeld is, dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen
dat het voor ons al adviseurs veelal ‘niet meer uit kan’ om de benodigde tijd en aandacht aan dergelijke nieuwe risico’s als “Airbnb, drones,
de deeleconomie’ te besteden. Dit heeft ook te maken met administratieve lasten voor het vastleggen van adviezen en mogelijke beloning
voor onze werkzaamheden in deze markt. Dat laatste is ook een nieuw
risico mijn inziens, vroeger “pakte” je af en toe dergelijke vragen namelijk nog wel mee, maar tegenwoordig zijn de meeste adviseurs daar
voorzichtiger mee of doen het bewust helemaal niet. <
www.schade-magazine.nl
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Veilig en gezond
werken blijft een
moeilijke opgave
Parallel aan de vakbeurs Safety&Health@Work in Rotterdam Ahoy
op 11 en 12 april 2018 organiseerden Vakmedianet en Arbo het
Congres Veilig Werken op de eerste dag van dit evenement. Lessen
uit arbeidsongevallen, ongevallenstatistieken van de Inspectie
SZW, een kritische beschouwing daarvan en sessies in kleine
groepen over gezond en veilig werken maakten er een leerzame
en afwisselende dag van.

Dagvoorzitter dr. ir. Martin van Staveren MBA, adviseur
bij risicobureau VSRM en kerndocent van de Executive
Masteropleiding Risicomanagement aan de Universiteit Twente, besprak in zijn openingswoord vier valkuilen die hij dag in dag uit in het gebruikelijke risicomanagement tegenkomt. “De eerste is dat we op grootse
en ingewikkelde wijze met veiligheidsrisico’s omgaan,
met ingewikkelde modellen en procedures en dikke
handboeken. Het is lastig dat weer naar de kern terug te brengen, naar de essentie waar het eigenlijk om
gaat. De tweede valkuil is dat we denken dat een risico
pas een risico is wanneer het kwantitatief is te maken
en we het in cijfers kunnen uitdrukken. Die cijfers kunnen helpen, maar zijn niet de ultieme heilige graal. De
derde valkuil is die van de illusie dat we honderd procent veiligheid kunnen realiseren. Er is altijd iets wat
verborgen blijft en wat zich pas manifesteert op het
moment dat de situatie daar is. De vierde en misschien
wel belangrijkste valkuil is die van het niets doen. We
hebben het al opgeschreven, het staat op papier in een
dik handboek, maar wat gaan we op de werkvloer doen
en hoe spreken we elkaar aan, ondanks de waan van de
dag, de werkdruk en de beperkingen in tijd en kosten?”
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Foto’s hijsongeval Alphen aan den Rijn, bron Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie spannende vragen
Van Staveren behandelde vervolgens de explosie en de
ongecontroleerde brand als gevolg daarvan op boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in
2010. Het ongeval kostte elf werknemers het leven, er
vielen zeventien zwaargewonden en drie maanden
lang stroomde er olie uit de pijplijn de zee in. “De betrokken partijen hadden allemaal een ‘strong safety record’”, aldus Martin van Staveren, “met dien verstande
dat ze weliswaar strenge veiligheidsmaatregelen hadden, maar geen testprogramma om het risico van een
blow-out tijdig te kunnen opsporen. Het is daarom de
vraag in hoeverre er veilig werd gewerkt. In feite gaat

R I S I CO M ANAGE M ENT

het om drie spannende vragen, die ook een rode draad
in het programma van vandaag vormen, namelijk wat
is veilig werken, hoe creëer je veilig werken, dus hoe
doen we dat met elkaar, in de waan van de dag, onder
tijdsdruk, met vermoeidheid en stress en in veel situaties kostenbesparingen, en tot slot misschien wel de
meest belangrijke vraag: hoe onderhoud je veilig werken, dus hoe houd je de attentie vast.”

Sombere boodschap
Na de inleiding van Van Staveren kreeg mr. Marc Kuipers het woord. Kuipers is sinds 2016 inspecteur-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Zorg voor veiligheid en gezondheid lijkt zo
vanzelfsprekend”, aldus Kuipers. “Niemand zit te wachten op een ongeval met alle emotionele, persoonlijke
en financiële gevolgen van dien. Maar zo eenvoudig ligt
het helaas niet. Zo zien we in economisch slechte tijden
bedrijven die te weinig geld vrijmaken voor veiligheid.
En als de verkoop voor de wind gaat en er meer financiële middelen beschikbaar zijn, maken ze daar onvoldoende tijd voor.” Marc Kuipers was met een sombere
boodschap naar Rotterdam gekomen. “Het aantal ongevallen zien we de laatste jaren stijgen. Te vaak omdat verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen
te nemen. Omdat de productie voor ging. Soms door
onwetendheid. Door werkgevers die onvoldoende op
de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. Of onze
inspecteurs zien dat nieuwe eigenaren de specificaties
van verouderde machines niet meer kennen. Met het risico dat een werknemer hier later de prijs voor betaalt.”

Martin van Staveren

gevallen zich al jaren voor in de sector afvalverwerking
en recycling, een sector die de laatste jaren een groei
doormaakt. Veel ongevallen komen voort uit contact
met een bewegend object, door vallen, vallen van grote
hoogte en door contact met de bewegende delen van
een machine.

Beroepsziekten
“Blootstelling aan gevaarlijk stoffen baart ons als inspectie veel zorgen”, vervolgde Marc Kuipers. “Jaarlijks
overlijden in ons land circa 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan een belangrijk deel door vroegere
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 2.700 mensen
overlijden jaarlijks aan werkgerelateerde kanker. En
ongeveer 10 procent van alle kankergevallen is werk-

Zorgelijke cijfers
Volgens Marc Kuipers werden vorig jaar 4.250 ongevallen bij de inspectie gemeld. Dit was maar liefst 7 procent meer dan in 2016 en die stijging kwam boven op
de stijging in 2016 ten opzichte van 2015. Toen ging het
om 13 procent meer gemelde ongevallen en 14 procent meer slachtoffers. “Zorgelijke cijfers!” aldus Kuipers. “Niet alleen door de groei die we al vijf jaar lang
zien, maar ook omdat de cijfers maar een deel van de
waarheid laten zien. Naar onze schatting wordt 30 tot
50 procent van de meldingplichtige arbeidsongevallen niet gemeld. Bewust of onbewust: het gaat om een
schandalig aantal. Ieder slachtoffer van een ongeval
heeft recht op een onafhankelijk onderzoek. Was het
een ongelukkige samenloop van omstandigheden of
een te vermijden situatie?” De meest ernstige arbeidsongevallen vinden in absolute zin plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer
en opslag. In relatieve zin doen de meest ernstige onwww.schade-magazine.nl
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nen en voor elkaars veiligheid te zorgen. Want het is het
belang van ons allemaal dat wie gezond naar het werk
gaat, ook weer gezond en veilig thuiskomt.”

Workshops en beursbezoek

Marc Kuipers

gerelateerd. Dat zijn enorme aantallen. Gevaarlijke
stoffen vormen een onderschat onderwerp en hebben
een enorme impact op de samenleving. De gevolgen
zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een sluipmoordenaar.” Marc Kuipers
benadrukte dat gezond en veilig werken onlosmakelijk
verbonden moet zijn met het denken en handelen van
werkgevers en werknemers. “Zowel bewust als onbewust moet veiligheid centraal staan”, zei hij. “Voorzorgsmaatregelen, het gebruik van beschermingsmiddelen en frequente gesprekken over veiligheid moeten
de onwrikbare basis zijn van hoe er wordt gewerkt.
Doe het goed of doe het niet. Bedrijven moeten daarbij doorlopend investeren in hun veiligheidscultuur. Als
inspectie zien we in ons land veel bedrijven die daar al
op een voortvarende manier mee bezig zijn, maar helaas zijn er nog veel meer waar het te weinig aandacht
krijgt. En waar arbeidsongevallen plaatsvinden die
echt vermijdbaar waren.”

Drie adviezen
Marc Kuipers sloot zijn presentatie af met drie adviezen. “Zorg ervoor dat collega’s bij het wisselen van een
dienst voor ze aan de slag gaan altijd een ‘stand-up’
doen, om de belangrijkste productiedoelen, actuele
problemen en bijbehorende oplossingen met elkaar
door te nemen. Toon daarnaast als management leiderschap door het personeel te inspireren en te motiveren. Geef daarbij prioriteit aan gezond en veilig werken. Laat voorbeeldgedrag zien, vraag de medewerkers
naar hun ideeën en zorg ervoor dat de regels worden
nageleefd. Tot slot: borg de collegialiteit binnen het bedrijf door elkaar te helpen, interesse voor elkaar te to-
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Het ochtendprogramma van het congres Veilig Werken
werd met een aanbod van vier workshops afgesloten.
Deze gingen over veilig en gezond werken met de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), de cyberrisico’s en
veiligheid in de Rotterdamse haven, de zogenoemde
‘Safety Deals’ tussen opdrachtgevers, vervoerders
en chauffeurs met het oog op meer veiligheid in de
transportketen en het elkaar aanspreken op onveilig
gedrag. Vervolgens kregen de deelnemers aan het congres een lunch aangeboden en konden zij de vakbeurs
Safety&Health@Work bezoeken. In het middagprogramma beet Elsabé Willeboordse het spits af. Willeboordse is sinds 2008 adviseur bij de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Zij adviseert alle sectoren over methoden en effect en is mede verantwoordelijk voor de toepassing van tegendenkmethoden en externe reviews.
Zij besprak de stand van de veiligheid in Nederland:
waar is veiligheidswinst te boeken, wat valt daarvan te
leren en wat kan men daarmee in de praktijk? Elsabé
Willeboordse illustreerde haar bevindingen aan de
hand van één ongeval, namelijk het hijsongeval met
kranen op pontons in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Kantelende pontons
Op die zomerse dag in augustus 2015 zou het nieuwe
brugdeel in de Koningin Julianabrug in Alphen aan
den Rijn worden gehesen. Hiervoor werden een kleine
kraan van 400 ton en een grote kraan van 700 ton ingezet. Deze twee mobiele hijskranen zouden vanaf pontons gelijktijdig, met ‘tandem’-hijs, het brugdeel van
een derde ponton tillen. Vervolgens zou het brugdeel
tussen de kranen in worden gemanoeuvreerd om het
daarna naar een vrijwel horizontale positie te kantelen.
De pontons zouden met het brugdeel tussen de kranen in naar de honderd meter verderop gelegen Julianabrug varen. Hier zou het brugdeel in de bestaande
constructie worden gehesen en gemonteerd. Bij het
tussen de kranen in manoeuvreren van het brugdeel
kantelden beide pontons met de kranen en het gehesen brugdeel. De hele opstelling kwam op de naastliggende bebouwing terecht. Een aantal woningen en
winkelpanden werden totaal verwoest. De consternatie was groot omdat werd gevreesd dat mensen onder het puin waren bedolven, maar als bij een wonder
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Zeerechtbeperking

Elsabé Willeboordse

vielen er geen slachtoffers. Elsabé Willeboordse deed
in haar presentatie verslag van het onderzoek door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar dit ongeval en gaf
aan tot welke aanbevelingen de raad was gekomen.

Lering trekken
De constateringen van de Onderzoeksraad waren niet
mals. Vastgesteld werd dat de stabiliteit van de hijsopstelling te laag was, dat de voorbereiding van de
hijsklus tekortschoot, dat de veiligheidsrisico’s van de
omgeving niet werden beheerst, dat het bouwproces
door vergaande specialisatie was versnipperd (met
een complex geheel aan contractuele relaties als gevolg daarvan), dat het zelfregulerend vermogen van
de bouwsector beperkt is en dat het aan regie in de
keten van uitvoerende bouwpartijen ontbreekt. “De
Onderzoeksraad acht het van groot belang dat lering
wordt getrokken uit het hijsongeval in Alphen aan den
Rijn”, aldus Elsabé Willeboordse. “Dit geldt in de eerste plaats voor de direct betrokken bedrijven. Daarnaast zijn er verbeteringen gewenst op sectorniveau.
De raad denkt daarbij aan een heldere normstelling in
aanbestedingen en bouwcontracten. Tot slot zouden
gemeenten hun zorg voor de omgeving van bouwwerkzaamheden actiever inhoud moeten geven bij het
verlenen van de omgevingsvergunning.” Concreet gaf
de Onderzoeksraad aanbevelingen ten aanzien van de
kennis en deskundigheid bij de betrokken bouwbedrijven, de risicoverantwoordelijkheid in de bouwsector,
de omgevingsveiligheid als gunningscriterium en de
verantwoordelijkheid van gemeenten voor omgevingsveiligheid.

De workshops in de tweede serie tijdens het congres
gingen over alcohol- en drugsvrij werken, veiligheidsmaatregelen die de productiviteit ten goede komen
in plaats van hinderen, de veiligheidsladder bij Dura
Vermeer en virtual reality-toepassingen bij KLM. Het
middagprogramma werd vervolgens voortgezet door
ir. Jaap Kruijt, die ten tijde van het hijsongeval in
Alphen aan den Rijn directeur was van Mourik GrootAmmers B.V., de projectleider van het werk. Kruijt
vertelde over de organisatie van het hijskarwei, de
klus zelf, de toegepaste techniek, de reacties na het
gebeuren, de confrontatie met gedupeerden en de financiële afwikkeling inclusief de verzekeringsproblematiek. Jaap Kruijt: “Grosso modo praten we over een
CAR-polis, Constructie All Risk, die door de gemeente
Alphen aan den Rijn als opdrachtgever was afgesloten en aan ons ter beschikking was gesteld, maar daar
zaten natuurlijk wel allerlei aansprakelijkheidsbeperkingen in. Wij bedachten daarom vooraf al dat die
verzekering wel eens niet genoeg zou kunnen zijn. Alle
betrokken partijen hadden daarnaast een WA-polis,
hetgeen natuurlijk een contractvereiste is, en ook zogenoemde materieelpolissen: kraanverzekeringen,
pontonverzekeringen en dat soort zaken meer. We hebben er erg veel baat bij gehad dat zowel die materieelpolissen van met name kraanbedrijf Peinemann als die
CAR-polis via Delta Lloyd liepen, want het zou de afwikkeling waarschijnlijk behoorlijk hebben bemoeilijkt als
die verzekeringen bij verschillende maatschappijen liepen.” Bij de afwikkeling van de schade speelden allerlei

Jaap Kruijt
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factoren een complicerende rol, vertelde Kruijt. Het ongeval gebeurde bijvoorbeeld niet op de locatie van het
werk zelf, maar zo’n honderd meter daar vandaan. Ook
het overleg met de WA-verzekeraar en dan met name
de advocaat namens die verzekeraar verliep wel respectvol, maar niet altijd even gemakkelijk, omdat de
hoofdlijn ‘verantwoordelijkheid ja, aansprakelijkheid
nee’ star moest worden vastgehouden. “Wat evenzeer
belangrijk was”, vervolgde Kruijt, “is de zogenoemde
zeerechtbeperking. Die houdt in dat als je met een
klein zeeschip een groot zeeschip aanvaart, jouw aansprakelijkheid gemaximaliseerd is tot de waarde van
het schip. Met die zeegaande pontons met kranen erop
– het gaat om het samenspel – hadden we de angst dat
die materieelpolis zich op een soort zeerechtbeperking
zou kunnen beroepen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd,
maar voordat je dat scherp hebt, zit je met zeerechtadvocaten aan tafel en dat is weer een heel apart metier.
Daar heb ik toch wel een paar nachten van wakker gelegen.”

Damned lies
Het slotakkoord van het congres Veilig Werken was
voor ‘keynote speaker’ Carsten Busch, momenteel een
van de belangrijkste denkers op het gebied van veiligheid. Hij beschikt over ruim twee decennia ervaring
binnen veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en
kwaliteit op diverse niveaus in organisaties op het gebied van spoorwegen en petrochemie in Nederland,
Engeland en Noorwegen. Op dit moment werkt hij als
adviseur voor arbeidsveiligheid bij Politidirektoratet,
de overkoepelende organisatie van de Noorse Politie.
De titel van zijn bijdrage, ook in de begeleidende Beursspecial Veilig Werken van Vakmedianet, was ‘Damned
lies & statistics’. “Liegen of halve waarheden verkondigen met hulp van statistieken is erg eenvoudig”, aldus
Busch. “Statistieken zijn simpel te manipuleren zonder
de getallen te vervalsen. Kijk dus altijd goed naar hoe
de cijfers worden gepresenteerd.”

Veiligheidsfabels
“Ongevallen geven wel een signaal, maar gaan de cijfers over ongevallen, veiligheid en onveiligheid, dan
moeten we extra op onze hoede zijn”, vervolgde Carsten Busch. “Voordat we er erg in hebben, ontstaan er
veiligheidsfabels door statistieken. Door kritisch te kijken naar ongevallencijfers, kunnen we die ontrafelen.
Wonend en werkend in het buitenland gaat veel Nederlands nieuws aan me voorbij. Dankzij internet bereiken

Carsten Busch

sommige koppen over veiligheid en arbeidsomstandigheden mij desondanks. Zoals de berichtgeving dat de
Inspectie SZW zich zorgen maakt over het aantal ongevallen dat de laatste jaren blijft stijgen, terwijl ze tegelijkertijd zegt dat de kans op een ongeval in Nederland
laag is. Vorig jaar kopte Cobouw al met een “rampjaar”.
Misschien een goed moment om even stil te staan bij
wat dit soort koppen en ongevallencijfers ons kunnen
vertellen.” Volgens Busch moet je je afvragen welke
boodschap de manier van presenteren ondersteunt en
hoe de getallen eruit zouden zien als ze op een andere
manier worden gepresenteerd. “Het is altijd verstandig
om bij berichtgeving over dramatische getallen even
stil te staan bij de vraag welke belangen die berichtgeving dient. Dat belang is namelijk lang niet altijd veiligheid. Je moet een getal, trend of een piek dan ook
niet beschouwen als een antwoord; iets wat tot ogenschijnlijk daadkrachtige paniekacties leidt. Beschouw
ze liever als iets wat nieuwsgierigheid opwekt, als iets
wat de vraag oproept waarom dit is zoals het is en als
iets wat je daarnaast ook moet beschouwen in het historisch perspectief en de context.”
Carsten Busch besloot zijn bijdrage met een welgemeend advies. “Ongevallencijfers? Mijn advies luidt:
schenk er niet meer aandacht aan dan ze verdienen
vanuit een veiligheidskundig perspectief. Ongevallen
geven ons het signaal dat we naar alle waarschijnlijkheid ergens kunnen verbeteren. Ze geven informatie
over niet erkende of onbekende risico’s. Over onverwachte effecten. Bekijk ze zo nuchter mogelijk en niet
als een kip zonder kop.” <
www.schade-magazine.nl
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‘Duurzaam Repareren’
als een geuzennaam
Tijdens het jaarlijkse netwerkevenement van het keurmerk Duurzaam Repareren liet directeur Harry Filon
weten dat inmiddels circa honderd bedrijven gebruikmaken van de MVO-module, als vrije optie bovenop de
verplichtingen die het keurmerk met zich meebrengt. Tijdens het evenement werd Dubbeldam Groep gekroond
tot de winnaar van de Dave Bebelaar Duurzaamheidsaward 2018. Duurzaam is overigens een woord dat soms
doet jeuken en niet alleen te pas maar ook te onpas wordt gebruikt, merkte Nelleke Leijnse, de partner van
wijlen Dave Bebelaar, bij het uitreiken van de prijs op. Gastspreker Luc van Bussel betoogde dat bedrijven verder
moeten gaan dan het leveren van service; daarmee win je de slag om de consument niet langer. Ga zorgen voor
een bedrijfscultuur van gastvrijheid, is zijn advies.

Op een zeer zomerse dag werd in Beachclub Habana
in Kijkduin (Den Haag) onder het geluid van ijsblokjesmachines en verlucht door mensen die in badkostuum
gestoken hun hoofd nieuwsgierig door de openstaande ramen staken, het jaarlijkse netwerkevenement
van Duurzaam Repareren gehouden. De in badkleding gehulde strandbezoekers zullen zich afgevraagd
kunnen hebben wat er zich in het zaaltje vol mannen
met colberts en dames met mantelpakjes afspeelde.
Woorden als ‘schade’, ‘repareren’, ‘duurzaam’, ‘award’
en ‘hospitality’ vingen zij er op. De aanwezige relaties
van de stichting Duurzaam Repareren zijn er inmiddels
aan gewend, dat het jaarlijkse netwerkevent kort voor
de zomervakantie op deze ongedwongen wijze plaatsheeft. Het is eigenlijk heel prettig om over serieuze
onderwerpen in een zo ongedwongen sfeer met vakgenoten te kunnen overleggen, was de algemene opinie onder de aanwezigen. Maar dat het echt zo zomers
was, had men niet eerder meegemaakt. De jasjes gingen in ieder geval uit, en de drie mannen die het echt
hadden aangedurfd hun kleding aan de omstandigheden aan te passen – zij waren in korte broek naar het
netwerkevenement gekomen - kregen een applausje
van de rest van de zaal. De woorden ‘warme, droge zomer’ en ‘klimaatverandering’ zouden deze zomer nog
vaak gebezigd gaan worden, hetgeen het grote belang
van duurzaamheid nog een extra onderstreept.

Duurzaam Repareren een blijver
Uitzondering op de regel dat de netwerkbijeenkomsten aan het Noordzeestrand plaatsvinden, was overigens vorig jaar. In 2017 bestond de stichting Duurzaam
Repareren vijf jaar en werd ter gelegenheid van het
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eerste lustrum het wijde sop van het IJsselmeer opgezocht. Dreigende wolken waren er toen, maar nauwelijks wind, zodat de voormalige ‘walvisvaarder’ De
Stedemaeght de zeilen wel hees, maar nauwelijks uit
de kust van Lelystad wist te komen. In de 2018 editie
was men dus terug aan de Noordzeekust, met zomerse
waarden, volop zon en een lekkere wind uit zee. Onveranderd was dat Harry Filon, directeur van de stichting
Duurzaam Repareren, in zijn welkomstwoord terugblikt en de ontwikkelingen samenvat. “Toen we zes jaar
geleden met Duurzaam Repareren begonnen, werden
we door de automotive sector gezien als ‘a new kid on
the block’. Er was ongetwijfeld enige scepsis, in de trant
van ‘daar heb je weer van die wereldverbeteraars, hoe
lang zullen ze het volhouden?’. Inmiddels mogen we
toch wel stellen dat we een ‘blijver’ zijn, dat we door
iedereen in de markt gezien worden als de geaccepteerde norm voor duurzaam werken in de autoschadeherstelbranche.”

MVO als topping
“Dat we nu kunnen vaststellen dat we alom geaccepteerd worden, is een sterkte voor het keurmerk Duurzaam Repareren. Maar welbeschouwd kun je stellen,
dat hier wellicht ook een zwakte aan kleeft. Werken
volgens de norm van het keurmerk is voor de professionele autoschadeherstelbedrijven inmiddels een minimumeis geworden. Het geeft opdrachtgevers handvatten om richting hun klanten c.q. verzekerden de belofte
van duurzaamheid waar te maken. Opdrachtnemers
geeft het handvatten om er concrete invulling aan te
geven. Maar als het voor de professionele bedrijven
een minimale eis is geworden, waar zit dan het onder-

A u tomo t i v e
scheidende vermogen? En waar zit dan de drive om je
continu verder te willen verbeteren? Om hierin te voorzien hebben we begin van dit jaar als ‘topping’ de MVOmodule (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
uitgerold, als een vrije optie, met daarin componenten
als ‘medewerkersbestand als afspiegeling van de samenleving’, ‘klachtenregeling’, ‘klanttevredenheidsonderzoek’, ‘voldoen aan de principes van eerlijk zakendoen’ en idem ten aanzien van ‘eerlijke marketing’, ‘op
een veilige manier werken’ en zo meer. Zo’n honderd
bedrijven werken inmiddels met onze MVO-module.
Mogelijk worden genoemde componenten – dan wel
een deel ervan – ooit geïntegreerd in de basis van het
keurmerk.”

België komt op gang
Het aantal houders van het keurmerk Duurzaam Repareren is nagenoeg constant, enerzijds is de grote groei
eruit, anderzijds zijn er ook enige bedrijven afgevallen (het aantal certificaten schommelt rond de 2000).
Enkele jaren geleden is het keurmerk eveneens in België
in de markt gezet. Filon gaf aan dat er door de organisatie “heel wat energie in gestoken is” om het keurmerk
bij onze zuiderburen te lanceren en dat dit nu eindelijk
zijn vruchten begint af te werpen. “België ligt nu goed
op stoom. Naast de toename aan individuele bedrijven,
hebben we onlangs ook het BMW-netwerk kunnen begroeten en na de zomervakantie komt ook het Renaultnetwerk erbij.” De stichting maakt eveneens stappen in
de verbreding van de activiteiten, merkte Filon op, zoals de verdere uitbouw van Duurzaam Herstel. Nieuwe
activiteit die erbij komt is vanaf naar alle waarschijnlijkheid september een nieuw keurmerk voor de beveiliging van voertuigen: IVS. Deze afkorting staat voor
Internationaal Voertuigbeveiliging Standaard. De start
hiervan was aanvankelijk voorzien voor begin 2018,
maar er bleek meer voorbereidingstijd nodig.

Recht Uit Het Hart Prijs
Het is deze zomer vijf jaar geleden dat de voorzitter
van de Raad van Advies van de Stichting Duurzaam
Repareren, Dave Bebelaar, overleed. Ter nagedachtenis aan hem wordt jaarlijks door bedrijven gestreden
om de naar hem genoemde duurzaamheidsaward. Dat
was ook in 2018 het geval, maar eenmalig is hieraan
toegevoegd de ‘Recht Uit Het Hart Prijs’. Aan deze eenmalig uitgeloofde geldprijs is een geldbedrag van 500
euro gekoppeld, welk bedrag door de winnaar vrijelijk
kan worden besteed aan een maatschappelijk- en/of
duurzaamheidsinitiatief. Voor de Dave Bebelaar Duurzaamheidsaward 2018 waren zes initiatieven op duurzaamheidsgebied voor de automotivebranche genomineerd. Los van de stemmen die op de genomineerden

waren uitgebracht via internet en nog zouden worden
uitgebracht door de aanwezigen in de zaal, was het
aan Nelleke Leijnse, de partner van Dave Bebelaar, om
‘recht uit het hart’ een initiatief te kiezen. “Het is mijn
eigen keuze, waarbij ik natuurlijk ook heb rekening gehouden met wat ik denk dat Dave gekozen zou hebben.
Mijn keuze is gevallen op een initiatief waarmee wij er
allen nadrukkelijk op gewezen worden dat wij allemaal
kunnen en moeten bijdragen aan het milieu. Ik heb het
over plastic dat in het milieu terechtkomt”, waarna Nelleke Leijnse de symbolische cheque overhandigde aan
Ralph Hendrickx, directeur van Stera International BV/
Makra. Het initiatief van Stera behelst het op de markt
brengen van microplasticvrije handreinigers. Stera
heeft kunststofkorrels die als schuurmiddel dienen
in garagezepen verwijderd uit zijn zepen. Kunststofkorrels vallen onder de definitie microplastic. Omdat
microplastics in de meeste gevallen niet biologisch
afbreekbaar zijn, blijven deze kleinere stukken in het
milieu ‘rondcirkelen’. Vervuiling door plastic en microplasticafval is hierdoor een wereldwijd probleem. Op
dit moment worden er bijna 300 diersoorten met uitsterven bedreigd doordat ze door (micro)plasticafval
sterven. “Door het reduceren van microplastic in handzeep die in de industrie wordt gebruikt, willen wij een
bijdrage leveren aan het reduceren van de plasticsoep”,
aldus Ralph Hendrickx.

Op de foto met de microfoon in
haar hand Nelleke Leijnse met links
naast haar Dianne Netten van de
Dubbeldam Groep, de winnaar van
de Dave Bebelaar award 2018

Zes genomineerden
Naast Stera waren de genomineerden voor de Dave
Bebelaar Award: ABS Autoherstel Ad de Goey welk bedrijf bij een verbouwing voor de meest duurzame oplossingen koos, Cleanprotec International BV met een
initiatief voor het ontwikkelen en leveren van een duur-

door Jan Schrijver
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Ralph Hendrickx nam de Recht Uit
Het Hart Prijs in ontvangst

zame verzorgingslijn voor voertuigen, op basis van een
watergedragen silaan coating, de Dubbeldam Groep,
die de poedercoatingsafdeling van sociale werkplaats
Avres overnam, Diesel Buchli B.V. met een zo milieuvriendelijk mogelijk reinigingsproces voor dieselroetfilters en Geevers Auto Parts – Green Line met het op
de markt brengen van een nieuwe kwaliteitslijn met
gebruikte auto-onderdelen.

Video en persoonlijke pitch
Van elke genomineerde werd per initiatief een korte video getoond, waarin het desbetreffende initiatief werd
besproken. Na elke video werd in een pitch van zestig
seconden persoonlijk een aanvullende en wervende
toelichting gegeven. Alle aanwezigen op de netwerkbijeenkomst maakten vervolgens door middel van een
stembriefje hun voorkeur kenbaar. Deze stemmen in
combinatie met de in de afgelopen weken via internet
uitgebrachte stemmen leidden tot de vaststelling van
de winnaar (de tijdens de bijeenkomst uitgebrachte
stemmen wogen driemaal zo zwaar als de via internet
uitgebrachte stemmen). De genomineerden werden
nog een uur in spanning gehouden, want voordat de
stemmen geteld waren en de uitslag bekendgemaakt
werd, werd het woord gegeven aan de gastspreker, Luc
van Bussel, die inging op het thema ‘hospitality’ (stammend uit het Grieks met de betekenis ‘liefde voor de
vreemdeling’) ofwel gastvrijheid.

De moeder van alle service
Luc van Bussel werkte voor Center Parcs, waarvoor hij
parken en concepten in Europa ontwikkelde. Na enige
tijd onder de nieuwe eigenaar van Center Parcs (Pierre
et Vacances) te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar de automotive-branche. In dienst van Profile
Tyrecenter belandde hij in een voor hem geheel nieuwe
wereld. “Wat een mazzelbranche; in het ‘economisch
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dichtstbevolkte land’ waarin de klant wel naar de aanbieders moet toekomen. Bijvoorbeeld als het moet vanwege de APK of als het moet van de verzekeraar. Keerzijde van dit ‘moeten’ is dat de geboden service in veel
gevallen belabberd is.” Als je service wilt verbeteren,
begint dat met de definitie van wat service is. Het komt
van het woord ‘servir’ ofwel opdienen. Maar als iemand
om een Cola vraagt, en je geeft hem of haar de gevraagde Cola, heb je dan al service geleverd? Het moet meer
omvatten. Je kunt vragen of dit de Cola is die de klant
wil hebben, want er zijn varianten. Je kunt vragen of je
nog meer voor hem of haar kunt betekenen. Gastvrijheid en service vormen beslist géén tweeling, zo stelde
Van Bussel. Bij service staat de klant centraal, bij gastvrijheid staat echter je eigen medewerker centraal. Het
is immers aan de medewerker om een warm bad te creëren op het moment dat de klant binnenkomt.

Chief Hospitality Officer
Van Bussel is inmiddels weer terug in de wereld van de
horeca. Na een aanzienlijke groei te hebben meegemaakt bij Profile Tyrecenter, was voor hem een nieuwe
uitdaging nodig waarin hij door kon blijven groeien.
Die uitdaging vond hij in de hotel- en congresaccommodatieketen Regardz Hospitality Group B.V., waarvan
hij Chief Hospitality Officer en mede-eigenaar is geworden. “Als ik sollicitatiegesprekken voer, vraag ik niet
wat ze kunnen, maar of ze aardig zijn en of ze mij dat
kunnen bewijzen? Als ze bij ons komen werken, krijgen
ze te maken met zo’n dertig rituelen. Of de medewerkers zijn snel weer weg, of ze begrijpen het. En nee, we
zijn geen sekte. Maar cultuur zul je in moeten slijpen,
dat komt niet als vanzelf. Als je er gedurende enkele
maanden consequent mee bezig bent, gaan medewerkers ‘het vanzelf doen’ wat vereist is voor de cultuur die
je voor je bedrijf nodig acht. Cultuur van een bedrijf, je
ziet haar niet, maar toch is ze er.” Om het onderscheidende belang van cultuur te illustreren, kan gedacht
worden aan voorbeelden als McDonalds en Tony’s Chocolonely. Door de sterke cultuur weet het personeel
van een bedrijf als McDonalds samen de pieken op te
vangen en kun je een door anderen niet of nauwelijks
kopieerbaar wereldwijd systeem neerzetten. Smaken
de chocoladerepen van Tony’s Chocolonely nou zo heel
bijzonder of is het de organisatie en het ijzersterke verhaal eromheen waardoor dit merk een zo gigantische
opmars kon maken?

Cultuurboekje
Heeft u al een cultuurboekje voor (de medewerkers van)
uw bedrijf? Als we het metaforisch uitdrukken (waarbij

A u tomo t i v e

de vis staat voor de medewerker, het water voor de cultuur en de kom voor het bedrijf), durf dan eens aan de
medewerker te vragen: ‘Voel jij je als een vis in het water? En hoe fijn is het om erin te zwemmen?’. Van Bussel introduceerde verschillende nieuwe termen, zoals
‘bereikrijk’. “Hoe ‘bereikrijk’ bent u. Ik bedoel daarmee,
hoe bereik je klanten, die nog niet eerder bij je bedrijf
geweest zijn. Hoe kun je hen uitnodigen, wat voor initiatieven zijn mogelijk?” Of hoe ‘binnenvoelbaar’ ben
je? Daarmee wordt bedoeld de mate van oprechtheid
in de klantbenadering. Voelt de klant onze belangstelling voor hem als een marketing-truc of als echt en gemeend? En zo zijn er onder meer luistergevig, oplosselijk, verrasvast, verwenzaam en teruglustig. Dat laatste
duidt op de klant die graag bij een bedrijf terugkomt en
dat willen we als bedrijf bereiken.
“Zijn wij gastvrij? Vraagt u zich dat met uw bedrijf af? Ik
kom het graag bij u meten”, zo besloot Van Bussel zijn
betoog. Om het besprokene op hun gemak en nog uitgebreider te kunnen nalezen, kregen alle aanwezigen
na afloop een exemplaar van het boek ‘Gastgevers in
Geluk’ van de hand van de spreker mee naar huis.

Harry Filon

aan duurzaamheid. Laten we daarom ‘Duurzaam Repareren’ en de ‘Dave Bebelaar Duurzaamheidsaward’
zien als geuzennamen. Ik spreek de hoop uit dat jullie
inspanningen onverminderd doorgaan en dat we ook
volgend jaar weer vele inspirerende bijdragen mogen
verwelkomen”, aldus een bevlogen Nelleke Leijnse. <

Woord duurzaam ‘jeukt’
Na de bezielende woorden van Van Bussel, was het
woord aan Nelleke Leijnse, de partner van wijlen Dave
Bebelaar. Zij maakte bekend dat Dubbeldam Groep de
winnaar was van de Dave Bebelaar Duurzaamheidsaward 2018. Zij reikte de prijs uit aan Dianne Netten,
commercieel directeur van de Dubbeldam Groep. Nelleke Leijnse zei tijdens de bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de award dat het haar deze
editie extra moeilijk viel. Allereerst omdat het vijf jaar
geleden was dat haar partner Dave Bebelaar haar ontviel. Maar ook om de ontwikkeling in het woord ‘duurzaam’. Het woord ‘duurzaam’ werd door het Instituut
voor de Nederlandse taal na stemming door het Nederlandse publiek opgenomen in de top tien van ‘meest
irritante’ woorden van 2017. “Het woord duurzaam
wordt te pas maar ook te onpas gebruikt. Het gaat
dan ook wel eens jeuken bij me hoe organisaties het
woord duurzaam gebruiken. Maar ik weet geen beter
alternatief. Ik las wel de suggestie: ‘duurzamer’ maar of
dat nou de oplossing is? Ik denk van niet. Ik ben een
halve Zeeuwse en stam af van de watergeuzen, die in
kleine wendbare bootjes op de Zeeuwse wateren tegen de Spaanse Armada vochten. Laat jullie handen,
als wendbare en strijdlustige ondernemers, dus vooral
niet ophouden met jeuken om toch vooral zoveel mogelijk en misschien moet ik zeggen steeds meer te doen

Luc van Bussel

foto’s door Louise Melchers
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Dolmans Calamiteiten Diensten als een
betrouwbare brandpreventie partner
Dolmans Calamiteiten Diensten helpt al ruim 30 jaar
particulieren, bedrijven en andere instellingen na een
calamiteit. Door de circa 8.000 bedrijfsbranden per jaar
in Nederland is het bewustzijn op brandgevaar gegroeid.
Eén van de grootste risicogebieden zijn keukens. Om
brandgevaar in keukens te minimaliseren is jaarlijks
onderhoud (reinigen) van de afzuigkap en vetafzuigkanaal noodzakelijk. Er is ook een toename te zien door het
gebruik van houtskool-en steenkoolgrillen. Door de bereidingswijze in deze grillen worden de vetafzuigkanalen
vele malen sneller vervuild.
Polisvoorwaarden
De verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan haar
polisvoorwaarden. In de praktijk blijkt dat (horeca) ondernemers en grootkeukenbezitters onvoldoende op de
hoogte zijn van deze aanpassingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het periodiek laten reinigen van vetafzuigkanalen om brandgevaar te minimaliseren. Dolmans
Calamiteiten Diensten wilt graag een partner zijn voor
deze ondernemer om ze hierin te assisteren. De afdeling
lucht- en vetkanalenreiniging coördineert dagelijks opdrachten en zoekt altijd naar een passende oplossing.

‘Met de 30 meter lange roterende
as en verschillende borstels
kan het kanaal voor 95 procent
gereinigd worden.’

Procedure
Wanneer er een aanvraag binnenkomt, volgt er eerst
een inspectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze
inspectiekoffer. Hierin zit een kabel van 30 meter lang
waarmee foto’s en videobeelden gemaakt worden. Met
de uitkomst kunnen er optimale voorbereidingen getroffen worden voor de reiniging, zoals de juiste inzet
van apparatuur, inspectieluiken, valbeveiliging en indien
nodig steigers.

Voor de reiniging van de vetafzuigkanalen maakt
Dolmans Calamiteiten Diensten gebruik van de meest
innovatieve borstelmachines. Met deze all-in-one machine wordt het vetafzuigkanaal ingeschuimd met een
reinigingsmiddel, geborsteld en tot slot schoon gespoeld met water. Met de 30 meter lange roterende as
en verschillende borstels kan het kanaal voor 95 procent gereinigd worden. De overige vijf procent zijn vaak
moeilijk bereikbare plekken. Deze worden met traditionele reinigingsmethodes verwijderd zoals krabben met
steekmessen en reinigen met een hogedruk unit. Het
voordeel van deze machine is, dat het minder arbeidsintensief is en er wordt 90 procent minder chemicaliën
gebruikt. Na het reinigen van de vetafzuigkanaal ontvangt de opdrachtgever een garantiecertificaat en een
fotorapportage met voor- en nafoto’s. Het garantiecertificaat is een jaar geldig.
Ventilatiekanalen
Ook ventilatiekanalen brengen risico’s met zich mee:
namelijk schimmelvorming en gezondheidsklachten.
Ventilatiekanalen raken op den duur verstopt met stof en
ander vuil. Bij een vervuild ventilatiekanaal kan de luchtkwaliteit afnemen en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en luchtwegklachten kunnen optreden. Dolmans
Calamiteiten Diensten werkt met verschillende roterende
borstels en afzuigunits. Voornamelijk bij renovaties en
panden die ouder zijn dan 15 jaar is een inspectie aan te
bevelen.
Door gedegen onderhoud aan de afzuigventilator die
verbonden is met het vetafzuigkanaal blijft de afzuigcapaciteit op een hoog niveau. Dolmans Calamiteiten
Diensten biedt ook de dienstverlening aan om de afzuigventilatoren en omkasting te reinigen, het vervangen van
filters en snaren, en het doormeten van het elektrische
systeem.

- Advertorial -

IN M E M O R IA M

Zij ontvielen ons
Marcel Juliard

Eric Gerritsen

Marcel Juliard, werkzaam bij Troostwijk
Taxaties BV, is vrijdag 20 juli 2018 op
63-jarige leeftijd onverwacht overleden.
Marcel was ruim 35 jaar in dienst van
Troostwijk Taxaties.

Maandag 23 juli 2018 is Eric Gerritsen
op 53-jarige leeftijd na een ziekteperiode van zeven maanden overleden.
Hij was sinds mei 1998 in dienst van
Andriessen Expertise, waar hij zou
uitgroeien tot een echte vakspecialist en leidinggevende. “Eric
hielp ons bedrijf groeien tot een groep van zo’n 75 mensen,
waarin hij verantwoordelijk werd voor de vakinhoudelijke kwaliteit van onze experts. Eric nam zitting in het Management Team
van Andriessen Expertise en gaf leiding aan ons Rotterdamse
kantoor. Hij was lid van de CausaRie, was docent bij letselopleidingen en zat in de redactieraad van het PIV bulletin, waar hij
zich ook naast het bedrijf inzette voor de algemene ontwikkeling
van het letselschadevak”, schrijft Andriessen Expertise.

Hij studeerde van 1974 tot 1982 aan de TU Delft, waar hij de Master
of Architecture behaalde. Na zijn studie bouwkunde startte hij als
bouwkundig taxateur voor verzekeringsdoeleinden. In de groei van
het bedrijf verplaatste zijn aandachtsgebied zich naar de commerciële kant van het bedrijf. Na vele jaren als accountmanager
werkzaam te zijn geweest, was hij tot zijn overlijden in de functie
van account director één van de belangrijke gezichten van Troostwijk in de verzekeringsmarkt. Marcel richtte zich daarbij vooral op
de grotere en internationale accounts van Troostwijk. Vanuit die
rol was hij een graag geziene gast op de vele verzekeringsbijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal.
Wiebe Westerhof, CEO van Troostwijk Groep: “Toen het bericht van
zijn plotselinge overlijden bij ons binnenkwam, stond onze wereld
even stil. Marcel hoorde echt bij ons en heeft altijd intensief en
met vol enthousiasme bij Troostwijk gewerkt. Daarbij had hij een
enorme interesse in het verzekeringsvak en in de bedrijven waar
hij kwam. En dan met name in de mensen die daarbij hoorden. Hij
genoot daarvan en bouwde hechte contacten op. Wij realiseren
ons dat wij zonder hem verder moeten gaan, maar het zal een hele
tijd duren voordat we daaraan gewend raken. We missen een collega in de beste zin van het woord.”

Pieter Kerkhof
Zondag 5 augustus 2018 is Pieter
Kerkhof op 71-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Bunnik overleden. Pieter
Kerkhof begon zijn loopbaan in de
verzekeringsbranche op zestienjarige
leeftijd en werkte gedurende 41 jaar in
de makelaardij assurantiën voor Marsh en rechtsvoorganger Mees
& Zoonen en ontwikkelde zich tot specialist op het terrein van
technische verzekeringen. Na zijn lange carrière bij Marsh stelde
hij zijn kennis en ervaring op het gebied van technische verzekeringen ook nog verscheidene jaren ten dienste van andere partijen
zoals Concordia de Keizer.

Philippe Laureau
Op 78-jarige leeftijd is Philippe
Laureau zaterdag 7 juli 2018 in zijn
woonplaats Heiloo onverwacht
overleden. Philippe Laureau was in
zijn werkzame leven directeur
Brand- en Herverzekering van de Noordhollandsche van 1816.
“Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Wij zijn oneindig
verdrietig dat wij plotseling afscheid moeten nemen van mon
grand amour, onze vader, schoonvader, bonus-vader en GrandPère Philippe Jean Lucien Laureau”, schrijft de familie in de
rouwadvertentie in het NRC.
“Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van onze oud directeur Philippe Laureau. Philippe is
33 jaar aan de Noordhollandsche van 1816 verbonden geweest. Hij was onze directeur Brand- en Herverzekering. Zijn
vele en goede internationale contacten bleken hierbij zeer
waardevol. Ook na zijn vertrek (2000) bleef hij nauw betrokken
bij ons bedrijf. Zijn charmante persoonlijkheid is een blijvende
herinnering voor ons allen.
Wij wensen Irene, zijn kinderen en familie veel sterkte met het
verlies”, zo laat de directie van Nh1816 Verzekeringen weten.
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Extreem weer, en een paar lessen
over schade en verzekering

De zomer van 2018 was een extreem hete en droge zomer. Dat weer is gelukkig weer voorbij. Maar
extreme weersomstandigheden blijven op de loer liggen. Onlangs nog moest de brandweer in mijn
woonplaats Haarlem diverse malen uitrukken vanwege wateroverlast nadat in korte tijd extreem
veel regen viel. En in januari van dit jaar richtte een westerstorm in Nederland al een miljoenenschade aan. Steeds vaker komt daarbij ook het belang van een goede schadeverzekering in het nieuws.

Twee jaar geleden veroorzaakte het weer ook een enorme schade met een verzekeringsrechtelijk staartje.
Toen raasde op 23 juni 2016 over Noord-Brabant een zogeheten ‘supercell’. Dat is een extreme onweersbui
en in staat om extreme neerslag te veroorzaken. Die dag viel boven de plaatsjes Someren en Luyksgestel
neerslag in de vorm van ijsklompen met een diameter tot wel 10 centimeter, met naar schatting twee miljard euro aan schade tot gevolg. Veel boeren hadden een opstalverzekering die geen dekking bood tegen
hagel. In een poging de schade toch vergoed te krijgen, deden deze boeren een beroep op de dekking tegen storm. Hun standpunt was dat aangezien de ijsklompen waren ontstaan onder invloed van de harde
wind bovenin de supercell en deze harde wind een storm(wind) was, sprake was van ‘schade door storm’.
Er zijn tot dusver vijf uitspraken verschenen over de vraag of de schade door deze supercell kan worden
gezien als ‘schade door storm’. Uit die uitspraken zijn een aantal interessante algemene lessen te trekken.
Want hoewel de polisvoorwaarden uiteindelijk doorslaggevend zijn en deze per situatie kunnen verschillen, worden de begrippen ‘storm’ en ‘hagel’ in polissen min of meer hetzelfde gedefinieerd.
Les 1 is dat extreem grote ijsklompen nog steeds hagel heten. Dit punt kwam aan bod waar hagelschade
expliciet van dekking was uitgesloten. De rechters hechtten daarbij veel waarde aan het feit dat ook meteorologen deze ijsklompen hagel noemden. Op zich hoeft het verzekeringsrecht de meteorologie echter
niet altijd te volgen. Zo wordt storm in verzekeringen meestal gedefinieerd als windkracht 7 of hoger,
terwijl meteorologisch pas sprake is van storm bij windkracht 9. Niettemin lijkt mij dit oordeel terecht. Als
deze ijsklompen geen hagel waren, zouden degenen die wél hageldekking hadden ingekocht daarop geen
beroep kunnen doen.
Les 2 is dat het feit dat de extreme grootte van de hagel het gevolg was van harde (storm)wind, nog niet
maakt dat sprake was van ‘schade door storm’. Op zichzelf is indirecte causaliteit wel mogelijk, waarbij de
storm als schadeoorzaak als het ware domineert over de hagel. De polisvoorwaarden moeten echter wel
ruimte bieden voor een dergelijke uitleg, en dat bleek in voornoemde uitspraken niet het geval. Bijzonder
interessant daarbij is het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland dat het begrip storm in een opstalverzekering slechts ziet op harde wind aan land, en niet op harde wind kilometers bovenin de lucht (die de
omvang en grootte van de ijsklompen had bepaald).

Jonathan Overes

De uitspraken over de supercell van 23 juni 2016 laten zien dat extreem weer zijn weerslag kan hebben
op de verzekeringspraktijk. Ik voorzie in de toekomst gelet op de meteorologische prognoses meer discussies over de weergerelateerde ‘named perils’ in objectverzekeringen. Daarbij kunnen de supercelluitspraken als lesmateriaal dienen.

Kennedy Van der Laan
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agenda
Donderdag 30 augustus
• VNAB Start of Season Pubquiz, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
• VJPP, Lezing en Pubquiz, FONK Beachclub, Scheveningen (Den Haag)
Maandag 3 september
• NaZomerborrel, Amsterdamsche Beurs Club,
Grand Café De Bosbaan, Amsterdam
Dinsdag 4 september
• Summer bbq, StarStone
• Kennissessie ‘De toekomstbestendige werknemer: fit en veilig’, Schouten Zekerheid, Van der Valk
Hotel, Ridderkerk
• Klantcommunicatie 2020: co-creatie, Verbond
van Verzekeraars, Den Haag
Donderdag 6 september
• ALS event, Crawford & Company
• Jong Management - Werken in een familiebedrijf,
Adfiz, De Goudse Verzekeringen, Gouda
• Basisworkshop Transport en verzekeren, Bureau
DFO, workshoplocatie Hoevelaken
Vrijdag 7 september
• Start opleiding schadebehandelaar financieel
advieskantoor (7 lesdagen), Bureau DFO, Hoevelaken

• NIVRE-seminar Letselfraude, NIVRE-branches
Toedrachtonderzoek en Coördinatoren Fraudebeheersing, Van der Valk, Vianen
Donderdag 20 september
• Lengkeek jubileumfeest 100 jaar, Lengkeek,
Rotterdam
• Symposium Wet Affectieschade, Erasmus School
of Law, Museum voor Communicatie, Den Haag
Dinsdag 25 september
• Dive In Festival, locatie Achmea, Zeist
• Kennissessie Letselschade voor intermediars
(gratis), Nostimos, Fletcher Hotel, Heerenveen
Woensdag 26 september
• NVGA-golfevent, Golfbaan Princenbosch, Molenschot (vlakbij Breda)
Donderdag 27 september
• FRAUDE & BEWIJS bij verzekeringszaken NIVRE 4
PE punten, NOvA 4 Po punten, Uitgeverij Studiecentrum | Kerckebosch
• Feestelijke opening nieuwe kantoor, CNA Hardy,
Hoofddorp
Maandag 1 oktober
• Corins 15 jaar, viering van derde lustrum Corins en
van samengaan met beursteam Generali, Amsterdam

Zaterdag 8 september (t/m 13 september)
• Les Rendez-Vous de Septembre, 62ste jaargang,
Monte Carlo

Vrijdag 5 oktober
• Young InSurance Gala, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Maandag 10 september
• VNAB beursborrel, aangeboden door EMN, VNAB
kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam

Maandag 8 oktober
• European Risk Management Seminar 2018,
FERMA, FMCCA (Flanders Meeting and Convention
Center Antwerp), Antwerpen
• Save the date: Aan de slag met IBM’s Watson,
insuranceLAB Verbond van Verzekeraars, Den Haag

Dinsdag 11 september
• Seminar ‘De Taal van het Gelaat’ & BBQ, Vanderwal & Joosten, Down Under, Nieuwegein
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
• Workshop Agrarisch, VRT, bedrijfsbezoek
Seafarm in Kamperland en Wijnhoeve De Kleine
Schore in Dreischor
Donderdag 13 september
• Netwerkevent en uitreiking Rob Insinger Duurzaamheid Award, Duurzaam Herstel, Kijkduin (Den
Haag)
• Klimaatevent  Hoofd boven water, Insurance
Academy Verbond van Verzekeraars, Den Haag
Maandag 17 september
• Training werken met GBL en medische paragraaf,
De Letselschaderaad, Den Haag
Woensdag 19 september
• Fact Finding bij expertise (automotive), NIVRE 6
PE-punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen
• Zakelijk Platform, Adfiz, Locatie Inn Style,  
Maarssen

Dinsdag 9 oktober
• European Risk Management Seminar 2018,
FERMA, FMCCA (Flanders Meeting and Convention
Center Antwerp), Antwerpen
Woensdag 10 oktober
• Capital Markets Day, a.s.r.
• Fact Finding bij expertise (brand-varia), NIVRE 6
PE-punten, Hotel de Bergse Bossen, Driebergen
• Hé van Empel?, van Empel Inspecties en Advisering, tijdens Vakbeurs Energie, Brabanthallen, Den
Bosch
Donderdag 11 oktober
• VNAB Visie event – Engineering, VNAB kennis- en
ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Brede bijeenkomst reconditionering, Platform
reconditionering OSB, Dutch, Amersfoort
Dinsdag 16 oktober
• Auto Prof/ AMT Live, Hardenberg
Woensdag 17 oktober
• Auto Prof/ AMT Live, Hardenberg
• DIA (Digital Insurance Agenda), Eisbach
filmstudio’s, München

Donderdag 18 oktober
• Auto Prof/ AMT Live, Hardenberg
• DIA (Digital Insurance Agenda), Eisbach filmstudio’s,
München
Donderdag 1 november
• Aansprakelijkheid in Medische Zaken (1,15 en 29
nov.), Studiecentrum Kerckebosch, Hotel van de Valk
Breukelen
• VNAB marktdiner, Grand Hotel Huis ter Duin
Maandag 5 november
• Beursborrel, aangeboden door Chubb, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Dinsdag 6 november
• FRAUD Talks, FRISS, Eye Film Museum, Amsterdam
Woensdag 7 november
• Algemene Ledenvergadering Adfiz
• NN Makelaars seminar, Nationale-Nederlanden,
VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 8 november
• Brexit-seminar, CMS Insurance sectorgroep i.s.m.
Lloyd’s, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 15 november
• BosBoon Beaujolaisparty, BosBoon Expertise, VOC
Café in de Schreierstoren, Amsterdam
• EMN Beaujolaisparty, EMN, Golfbaan De Hooge Rotterdamsche, Bergschenhoek
Dinsdag 20 november
• am:dag, am:, Van Nellefabriek, Rotterdam
• Nationaal Congres Brandpreventie, Bouwkundige
brandpreventie, Brandpreventie Academy, De Oude
Duikenburg, Echteld
Woensdag 21 november
• Nationaal Congres Brandpreventie, brandbeveiligingsinstallaties, Brandpreventie Academy, De Oude
Duikenburg, Echteld
Donderdag 22 november
• De Letselschade Raadsdag
• LRGD-symposium, de deskundige in Europa, Hotel
Houten-Utrecht, Houten
Maandag 10 december
• Algemene Ledenvergadering VNAB, VNAB kennisen ontmoetingscentrum, Rotterdam
• Beursborrel, aangeboden door Nationale-Nederlanden, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Donderdag 13 december
• Kerstborrel, RSA, The Hospitality Club, Rotterdam
Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda. U kunt
uw evenementen en opleidingen aanmelden voor
opname in de agenda door een e-mail te sturen aan
redactie@schade-magazine.nl (de redactie behoudt
zich het recht voor aangemelde evenementen niet op
te nemen; aan opname in deze agenda zijn geen kosten
verbonden).
www.schade-magazine.nl
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Per 1 juli jl. heeft Evert Margry
de gelederen versterkt bij DUPI
Underwriting Agencies als
Marine Consultant. Evert Margry
(foto) is oprichter van Charterama en werkte voorheen bij
Raets Marine. Onder het label
DUPI Charterers Liability heeft
het bedrijf een specialisme ontwikkeld voor genoemde vorm
van aansprakelijkheid, waarvan de tekening volledig
wordt ondergebracht bij Lloyd’s. Evert Margry gaat
zich ervoor inspannen om deze portefeuille verder
te ontwikkelen, waarbij hij nauw zal samenwerken
met o.a. Kwan Tang, de Lead Underwriter Charterers
Liability, en de andere teamleden Rosalie Alkema en
Sebastiaan van den Berg.
Jochem Davids (34) vertrekt na
anderhalf jaar bij de Nederlandse insurtech startup InsureApp.
Hij is met ingang van 1 augustus
CMO (Chief Marketing Officer)
bij automatiseringsbedrijf CCS.
Jochem Davids (foto) versterkt
het management van CCS op
het gebied van strategische
marketing en communicatie. InsureApp is een initiatief van RISK waar onder meer ook
Fairzekering en Voorop vandaan komen. InsureApp is
een propositie die voortkomt uit de geleerde lessen
van de persoonlijke rijgedrag autoverzekeringen, maar
die veel breder toepasbaar is. De taken van Jochem
Davids zullen binnen RISK worden overgenomen door
Marlies Haag (27) en Tony Dingemanse (31), die beiden
vanaf het begin betrokken zijn bij InsureApp (zie verder
onze website van 1-8-2018).
Tokio Marine HCC heeft Luc
Reuter per 1 september 2018
benoemd als Head of Surety
voor continentaal Europa voor
de verdere internationale
expansie van de tekening op
het gebied van surety (garanties/waarborgen). Luc Reuter
(foto) zal zijn tijd verdelen over
de operaties in deze branche
vanuit Frankfurt en Luxemburg. Hij zal rapporteren aan
Martyn Ward, managing director International Credit &
Surety. Hij komt van Chubb waar hij de afgelopen jaren
Head of Surety was voor Europa. Daarvoor bekleedde
Luc Reuter gedurende twaalf jaar een vergelijkbare
functie bij Zurich.
Per 1 september a.s. treedt
Hans Glaudemans in dienst
bij TOP expertise. Glaudemans
(foto) is afgestudeerd werktuigbouwkundige die sinds
maart 1993 als senior expert
werkzaam is geweest op het
gebied van CAR- en aansprakelijkheidsschades en tevens
gespecialiseerd is in cyberschade. Glaudemans heeft al die jaren - afgezien van een
kleine uitstap van een jaar naar Crawford & Company gewerkt bij één en hetzelfde expertisebureau, te weten
Cunningham Lindsey (inclusief voorloper GAB Robins).
Sinds 2012 werkt hij als expert Aansprakelijkheid/CAR
in het MCL (Major & Complex Loss) team van Cunningham Lindsey (zie verder onze website van 20-7-2018).
NN Group heeft Yoram Schwarz (38) benoemd tot
directeur van Movir. De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeraar uit Nieuwegein maakt deel uit van

de Nederlandse activiteiten
van NN Group. Schwarz (foto)
was tot voor kort directeur
Strategie en Integratie van
Nationale-Nederlanden Schade
& Inkomen en volgt Arthur van
der Wal op. Yoram Schwarz
werd in 2007 manager bij het
Corporate Pensioenbedrijf van
Nationale-Nederlanden. Na diverse managementposities bekleed te hebben tussen
2009 en 2014, werd hij in 2015 benoemd tot directeur
Strategie en Marketing bij NN Pensioen. In 2017 volgde
de benoeming tot directeur Strategie en Integratie bij
het Schade & Inkomen bedrijf (zie verder onze website
19-7-2018).
Marianne Thijssen (47) wordt
per 1 september 2018 benoemd
tot directeur van Van Ameyde
Benelux. Als directeur van
Van Ameyde Benelux wordt
Marianne Thijssen (foto) verantwoordelijk voor de operaties in Nederland, België
en Luxemburg. Hieronder vallen onder meer de uitbestede schadeafdelingen van diverse verzekeraars en
makelaars. Bij Van Ameyde Benelux werken circa 300
medewerkers. De afgelopen 19 jaar heeft Marianne
Thijssen diverse managementfuncties vervuld bij NN
Group. Haar laatste functie was Chief Operating Officer
bij NN Belgium in Brussel. Daar was zij verantwoordelijk voor de customer service en operationele afdelingen van zowel het schade- als levenbedrijf. Zij volgt
daarmee Bob de Bruijn op, die sinds april 2016 deze rol
heeft vervuld (zie verder onze website van 18-7-2018).
Bob de Bruijn (33) komt per 1
september 2018 in dienst van
Van Ameyde International, de
holding van Van Ameyde. De
komende maanden bereidt Bob
de Bruijn (foto) zich voor op zijn
benoeming als lid van de Raad
van Bestuur van de holding per
1 januari 2019. Hij volgt Pieter
den Dikken dan op en gaat zich
onder meer richten op de strategie en operaties van
de divisie ‘complexe en zakelijke schade-expertise’. Tot
deze divisie behoren de dochterondernemingen Van
Ameyde Marine, Arntz | van Helden, MLC Spain, Krogius
en Woodgate & Clark. Pieter den Dikken blijft verbonden aan Van Ameyde in de rol van adviseur.
De jurist Marnix Terpstra
versterkt per 1 september
DEKRA Experts in Capelle aan
den IJssel. Terpstra (foto) heeft
veelzijdige en specialistische
kennis en ervaring op het gebied
van onder meer aansprakelijkheid, cyber, warranty & indemnity. Marnix Terpstra:
”Als claims handler en claims manager heb ik meer
dan 10 jaar gewerkt aan aansprakelijkheidsclaims
voor verschillende verzekeraars en zo veel kennis en
ervaring opgedaan. De Nederlandse verzekeringsmarkt zal mij vooral kennen vanuit mijn tijd bij Hiscox
in Amsterdam (property en beroepsaansprakelijkheid).
De laatste jaren ben ik iets verder van huis geweest.
Werkend vanuit Barcelona heb ik bij Tokio Marine HCC
en ANV Global Services Ltd de focus kunnen leggen op
bestuurdersaansprakelijkheid voor multinationals en
financiële instellingen, beroepsaansprakelijkheid voor
diverse beroepsgroepen en aansprakelijkheid rond
grote fusies en overnames (warranty & indemnity).
Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en kijk ik
ernaar uit om mijn band met de Nederlandse markt te
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hernieuwen en als expert bij DEKRA onze relaties bij te
staan bij aansprakelijkheidsschades.” (zie verder onze
website van 18-7-2018).
Per 1 september aanstaande
gaat Annet Schotborgh NIVRE
re bij de Vereende werken als
Senior Personenschaderegelaar. Annet Schotborgh (foto)
is ruim dertien jaar in dienst
geweest bij CED. Voordat zij in
dienst ging bij CED werkte ze
als letselschaderegelaar bij AXA
c.q. Reaal. Daarvoor maakte zij
gedurende een klein jaar een uitstap uit de letselwereld
als consultant verzekeringsrecht bij detacheerder Eiffel.
Daarvoor werkte zij als (letselschade)behandelaar bij
GAB Robins (nu Cunningham Lindsey), London Verzekeringen (nu Allianz), Elvia Verzekeringen (nu Allianz)
en Hooge Huys (nu Reaal) (zie verder onze website van
11-7-2018).
Roelof Konterman (61),
vicevoorzitter van de Raad van
Bestuur (RvB) van Achmea,
vertrekt eind 2018 bij Achmea.
Na een dienstverband van 36
jaar, waarvan ruim vijf jaar als
lid van de RvB, treedt hij terug
om zich meer te gaan richten
op toezichthoudende functies.
Konterman (foto) is binnen de
RvB onder meer verantwoordelijk voor de divisie Zilveren Kruis, inclusief de voormalige divisie De Friesland
Zorgverzekeraar en de divisie Informatiemanagement
& Informatietechnologie (IM & IT). Daarnaast is hij
onder meer lid van de RvC van de zorgverzekeraars van
Achmea en lid van de RvC van Independer (zie verder
onze website 10-7-2018).
Inga Beale zal volgend jaar
terugtreden als CEO van
Lloyd’s. Inga Beale (foto) heeft
dan gedurende vijf jaar leiding
gegeven aan deze wereldwijde
verzekerings- en herverzekeringsmarkt. De precieze datum
van haar vertrek zal nog bekend
worden gemaakt. Voordat zij
in januari 2014 CEO werd van Lloyd’s was zij CEO van
Canopius, een mondiaal werkende verzekeraar en
herverzekeraar en één van de top 10 verzekeraars in de
Lloyd’s markt (zie verder onze website van 9-7-2018).
Mr. drs. R.W. Veldhuis (40)
wordt per 1 september 2018
benoemd tot landsadvocaat
op voordracht van minister
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Reimer Veldhuis (foto)
volgt mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (59) op die de functie
van landsadvocaat vanaf 1999
bekleedt. Veldhuis is advocaatpartner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en heeft
ruim 14 jaar ervaring in de landspraktijk. Hij adviseert
ook publiekrechtelijke toezichthouders, gemeenten en
provincies en treedt voor hen op in juridische procedures (zie verder onze website van 6-7-2018).
Bij de VNAB zijn met ingang van juli drie nieuwe medewerkers begonnen: Christine Paauw in de functie
van Functioneel Beheerder, Nienke Vermeulen (foto)
in de functie van medewerker Events & Communicatie en Zoewé Rozenblad eveneens in de functie van
(lees verder op pagina 48)
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medewerker Events
& Communicatie.
Christine Paauw (49
jaar) heeft ruim 16
jaar ervaring als applicatiebeheerder en
is werkzaam geweest
bij onder meer
Meijers Assurantiën.
Nienke Vermeulen
(35 jaar) heeft 10 jaar ervaring als event- en
communicatiemedewerker en is werkzaam
geweest bij onder meer de Nederlandse
Zuivel Organisatie (NZO) en Concert- en Congresgebouw de Doelen. Zoewé Rozenblad
(22 jaar) behaalde dit jaar haar Bachelor of
Communications aan Avans Hogeschool en
heeft tijdens haar studie diverse horecaervaring opgedaan (zie verder onze website van
4-7-2018).
Professor dr. Marco
Loos (48) is per 1 juli
2018 benoemd tot
bestuurslid van de
Stichting toetsing
verzekeraars (Stv).
Loos is hoogleraar
privaatrecht aan
de Universiteit van
Amsterdam. Marco
Loos (foto) maakt deel uit van de raad van
toezicht van de Consumentenbond (sinds
2015). Het bestuur van de Stv bestaat met
de toetreding van Marco Loos uit vijf leden,
van wie er twee uit de verzekeringsbranche
komen (Gerard ten Brincke en Jan Steenman, beiden voormalig directievoorzitter De
Europeesche). De andere twee bestuursleden hebben een consumentenprofiel (Hein
Albeda, zelfstandig adviseur en Marco Loos).
Onafhankelijk voorzitter is Elly Blanksma,
burgemeester van de gemeente Helmond
(zie verder onze website van 4-7-2018).
KakesWaal heeft meerdere personele versterkingen gerealiseerd. Afgelopen maanden
kon deze landelijk werkende expertise/
taxatie-organisatie Erwin van de Sande
en Vincent Evelijn Veere begroeten. Op 1
augustus is de recentelijk als NIVRE registerexpert ingeschreven Pieterjan Kanters
begonnen. Hij werkt vanuit de omgeving
Oosterhout. Sinds 2002 was Pieterjan actief
als brandschade-expert bij DEKRA. Hij wordt
ingezet als Salvage-coördinator. Hij is bovendien actief in en onder water (zie verder onze
website van 3-7-2018).
De internationaal
werkende Zwitserse
assurantiemakelaar Brokerslink AG
heeft Anne Collette
(46) benoemd tot
directeur Business
Operations. Als
speerpunt in haar
functie heeft zij de
continue ontwikkeling van de wereldwijde
makelaarscapaciteit en het mondiale net-

werk van het bedrijf. Anne Collette (foto) zal
werkzaam zijn vanuit de vestiging in Porto
(Portugal). Zij is afkomstig van de Franse assurantiemakelaar Axelliance Group, waar zij
verantwoordelijk was voor de ontwikkeling
van grote accounts (zie verder onze website
van 2-7-2018).

Country President Benelux. Alex heeft
bijna zeventien jaar ervaring in de verzekeringssector en begon zijn loopbaan als
acceptant beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bij Nassau Verzekeringen.
Meest recent werkte hij bij HDI Global (zie
verder onze website van 29-6-2018).

Hans Bresser is per 1
juli 2018 benoemd tot
directeur Strategie en
Innovatie van BOVAG.
Bresser (foto) heeft
de afgelopen vijftien
jaar als branchemanager van de afdeling
Autodealers en als
manager Strategie &
Innovatie gefungeerd. In die laatste functie
was hij eveneens als teamleider verantwoordelijk voor alle branchemanagers
binnen BOVAG, de afdeling Ledenadvies en
de buitendienst van BOVAG (zie verder onze
website van 2-7-2018).

Juli jl. is mr. drs.
Ph.P.J. Cilon MCC
opnieuw bij Andriessen Expertise
B.V. in dienst getreden als full time
personenschadeen aansprakelijkheidsdeskundige.
Na een eerder dienstverband in de jaren
2008-2009, heeft Philip Cilon (foto) zich de
opvolgende jaren meer toegelegd op de
bestuurlijke kant van de (letsel)schadeafwikkeling. Philip Cilon heeft bij Allianz
(ITEB, later ACS) en de laatste jaren bij De
Goudse Verzekeringen gewerkt (zie verder
onze website van 29-6-2018).

Per 1 september 2018
zal Rick Jongkind
(27) het expertteam
van Vanderwal &
Joosten BV gaan
versterken. Rick
Jongkind (foto) zal
vanuit de vestiging
Amstelveen gaan
werken en zal daarbij
worden ingezet als bouwkundig expert voor
schades voor AVB-, Werkmaterieel-, BAV- en
CAR-verzekeringen. Hij heeft bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd aan de
Hogeschool van Amsterdam en is daarna in
het verzekeringsvak terechtgekomen. Rick
komt van Delta Lloyd/NN Group waar hij
senior schadebehandelaar Techniek is. Met
zijn komst is het aantal experts binnen Vanderwal & Joosten BV gegroeid tot 29 experts
in de disciplines Bouw, Techniek, Agrarisch,
Chemisch, Milieu en Juridisch (zie verder
onze website van 29-6-2018).
Alex Kempe start is
juli jl. bij Chubb als
Property & Casualty Manager Benelux
gestart. De nieuwe
rol van P&C Manager
is onderdeel van
Chubb’s uitbreidingsplannen om beter aan
de groeiende vraag
vanuit de markt tegemoet te komen. Mr.
Alex Kempe (foto) zal verantwoordelijk zijn
voor de divisie Property & Casualty (P&C) in
de Benelux. Alex zal het team van P&C acceptanten (underwriters), risk engineers en
product line managers aansturen. Hij wordt
mede verantwoordelijk voor de resultaten
van de divisie, zal relaties met makelaars en
klanten onderhouden en de ontwikkeling
van nieuwe productproposities leiden. Alex
zal deel uitmaken van het managementteam
en zal rapporteren aan Ron Verhulsdonck,

Expertise- en
taxatiebureau
Ouëndag & Silberman heeft zich
versterkt met een
binnendienstmedewerker: Jacqueline Kuijpers (41). Zij fungeert als het
eerste aanspreekpunt van het kantoor.
Jacqueline Kuijpers (foto) heeft in de
afgelopen 20 jaar werkervaring opgedaan
bij een brancheorganisatie voor juweliers
en goudsmeden, de Federatie Goud en
Zilver in Voorburg. In de functies die zij
daar heeft vervuld, heeft zij veel kennis
opgedaan binnen de sieraden- en horlogebranche (zie verder onze website van
22-6-2018).
Na ruim acht jaar voor de Nederlandse
vennootschap van Crawford & Company werkzaam te zijn geweest, heeft
mr. Rianne Baumann dit bedrijf per 1
augustus jl. verlaten. Zij was onder meer
Operations Director Non-Marine en Vice
President Global Markets. Bestuurlijk was
zij actief voor het NIVRE in de functie van
voorzitter branchecommissie ATV. Per
1 september aanstaande treedt zij als
manager Business Development /Manager
Aansprakelijkheid in dienst van de in
Alkmaar gevestigde assurantiemakelaar
Raetsheren B.V.
Bij het Verbond van Verzekeraars is
Oscar van Elferen
(foto) de opvolger
van Rudi Buis als
woordvoerder met
aandachtsgebied
veiligheid, verkeer,
reizen, klimaat,
privacy, fraude,
toezicht, intermediair en solvency II (zie
verder onze website van 9-8-2018).
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Wij beperken en beheersen de schadelijke gevolgen van water, brand en klimaat.
Van dagelijkse problemen tot de ergste schade die de natuur kan veroorzaken.
Onze kennis en technologie lopen voorop. Nog belangrijker: Onze medewerkers
hebben passie voor het helpen van andere mensen.
Wij zijn Always By Your Side. Daarom kiezen zoveel mensen Polygon.
• Passie

• Integer

• 60 jaar ervaring

• Inlevingsvermogen

• 24/7 bereikbaar en beschikbaar

• Wereldwijd netwerk

• Deskundigheid

• Excellente dienstverlening

• Duurzaam

Kies Polygon
0800 – 68 68 377
0800 – 68 68 377
Polygon beperkt en beheerst
de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl

Always By Your Side.

Waarom Polygon?

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING

PREVENTIEVE REINIGING

INSPECTIES

TRAINING & ADVIES

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van
AREPA Nederland zijn ondergebracht in vier divisies, elk met een eigen expertise:
 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van
techniek na calamiteiten.
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden uit in het kader
van onderhoud.
 AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische installaties,
machines en apparatuur.
 AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied van
elektrische veiligheid.
Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl
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