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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

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
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Toen Margret Wallaard mij onlangs vroeg of ik de nieuwe hoofdredacteur van het SCHADE magazine wilde worden, heb ik een paar
dagen bedenktijd gevraagd. Niet omdat het me niet leuk lijkt. Integendeel. De reden waarom Jan Schrijver zijn functie als hoofdredacteur neerlegde, was omdat hij tijd over wil houden om zich
te kunnen richten op het uitvoeren van journalistieke en redactionele opdrachten voor verschillende opdrachtgevers.
En laat dat voor mij nou ook de reden zijn om het hoofdredacteurschap wellicht niet te accepteren. Ook ik heb een communicatiebureau. Ook ik wil tijd overhouden voor mijn opdrachtgevers. Dat
positioneringswerk vind ik te leuk om op te geven. Tegelijkertijd
heb ik een band met het SCHADE magazine. Want wist je dat ik
ooit, eind jaren ’90, het NIVRE tijdschrift De Register-Expert heb
opgezet? Dat ik 10 jaar lang samen met Ad Westerhof, Fon Tunnissen en Jo Hendriks het blad heb gemaakt? Laat het SCHADE
magazine nou de opvolger van De Register-Expert zijn. En laat Jo
nou ook nog steeds de opmaak verzorgen.
Je voelt ‘m aankomen: ik heb de klus geaccepteerd. Wel onder
één voorwaarde: als het werk niet te plooien valt met mijn eigen
bureau, dan mag ik het stokje overgeven aan een ander. En daar
zit ik dan. In Spanje. Met een laptop en een printer. Want mijn geplande vakantie heb ik weliswaar twee weken kunnen uitstellen,
toch net niet genoeg om het magazine af te krijgen. Gelukkig hoef
ik geen interviews meer af te nemen, de rest kan op afstand.
Voor nu zullen jullie het dus met mij moeten doen. En ik heb er
ontzettend veel zin in! De eerste interviews bleken zo waardevol.
Ook al loop ik al vanaf 1990 in het wereldje rond, je leert in korte
tijd zo enorm veel meer over de branche! Maar het gaat mij natuurlijk niet hard genoeg. Daarom deze oproep: heb je een interessant onderwerp dat je met me wil delen, wil je met me sparren
of wil je gewoon even kennismaken? Heel graag! Bel of mail me
en ik kom graag langs voor een kop koffie. Je mag natuurlijk ook
bij mij langskomen. Moet je wel een stukje rijden, maar dan zit je
ook direct in de mooiste plaats van Nederland. Wat zeggen ze ook
alweer? Er gaat niets boven Groningen.
Smeulders Interieurgroep
Collse Heide 2
5674 VN Nuenen
+31 (0)40 283 18 17
info@smeulders-ig.nl
volg ons ook op twitter en facebook:
www.smeulders-ig.nl
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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VERZEKEREN

Samen omgaan met risico’s

Verzekeraars staan voor
grote uitdagingen

Verzekeraars zijn er om te helpen als het tegenzit, maar juist in de wereld van de schadeverzekeringen valt
er nog een hoop te winnen op het gebied van preventie. Doordat de schadelast blijft toenemen, komt de
verzekerbaarheid van sommige risico’s onder druk te staan. Natuurlijk is de inzet op het voorkomen van schade
niet nieuw. Al sinds jaar en dag helpen verzekeraars de maatschappij om te gaan met risico’s. En daar beginnen
we al vroeg mee door op basisscholen gastles te geven over verzekeren.

Voorlichting over preventie

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars

kwart miljard per jaar door noodweer zoals hevige regenval en hagel. Verzekeraars kunnen prima een stootje hebben, daar zijn ze immers voor, maar zodra een
risico structureel toeneemt, moet er actie ondernomen
worden. Klimaatrisico’s kunnen we alleen in een verzekerbare bandbreedte houden door samen met het
intermediair, overheden, gemeenten, bedrijven en woningeigenaren in te zetten op preventie.

Toename verzekerbaarheid
afvalverwerkingsbedrijven

In het kader van het 40-jarig
jubileum van het Verbond van Verzekeraars opende Koningin Máxima
in oktober het volledig verbouwde
pand van het Verbond door een
3D geprint logo in een plaquette
van gerecyclede plastic flessen te
plaatsen.

Door Richard Weurding, algemeen
directeur van het Verbond van
Verzekeraars
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Dat was voor Koningin Máxima, die zich hard maakt
voor financiële educatie, een belangrijke reden om
aanwezig te willen zijn op ons verjaardagsfeest in oktober en tevens ons volledig herbouwde pand te heropenen. Die educatie stopt niet op de basisschool.
Verzekeraars zetten steeds meer in op voorlichting om
hun klanten bewust te maken van mogelijke risico’s.
En door de toenemende hoeveelheid aan beschikbare
data kunnen verzekeraars steeds gerichter preventieadviezen geven. De innovaties binnenshuis volgen zich
in rap tempo op. Smart Home is een gevestigd begrip
en een kans voor verzekeraars. Allerlei apparaten, van

www.schade-magazine.nl

de koelkast tot de voordeurbel genereren data over het
huis en zorgen voor gemak, veiligheid en minder schade. Zou het niet handig zijn als een verzekeraar je een
appje stuurt als je thuis nog een raam open hebt staan?

Klimaatrisico’s
De schademarkt staat onder druk. Neem bijvoorbeeld
de inboedel- en opstalverzekering. Door klimaatverandering zien verzekeraars de schadelast oplopen. Aan
het voorspellen van het weer ga ik mij niet wagen, maar
uit een doorberekening van KNMI-scenario’s blijkt dat
de schadelast in het ergste geval toeneemt met een

Soms wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om
je te kunnen verzekeren. Zo was er deze zomer veel
aandacht voor groepen die al buiten de bandbreedte
lijken te vallen. Taxichauffeurs, dakdekkers en andere
beroepsgroepen gaven aan dat het steeds lastiger
wordt om een verzekering af te sluiten. Dit staat op gespannen voet met onze ambitie om Nederland zo goed
mogelijk verzekerbaar te houden. Daarom staat dit ook
hoog op de verenigingsagenda voor de komende jaren.
Er zijn namelijk oplossingen mogelijk. Neem de afvalen recyclingbranche bijvoorbeeld, waarin de afgelopen
twee jaar tientallen branden hebben plaatsgevonden,
met een hoop schade en overlast tot gevolg. Reden
voor veel verzekeraars om de verzekering op te zeggen.
Dat heeft tot een wake up call geleid in de recyclingbranche waardoor ze zelf met preventie aan de slag zijn
gegaan en een beroep hebben gedaan op onze kennis
over risico’s. Met resultaat, want de verzekerbaarheid
van afvalverwerkingsbedrijven is toegenomen.

Goede voorlichting over preventie en het reduceren
van risico’s is dus hard nodig om zoveel mogelijk verzekerbaar te houden, maar verzekeraars zullen ook
kritisch naar hun eigen dienstverlening moeten kijken.
Een korte blik uit mijn raam en ik tel zo een paar voertuigen die pakweg acht jaar geleden nog niet op de weg
reden. E-bikes, Speed Pedelecs, elektrische loopbandfietsen… de diversiteit op de openbare weg is de afgelopen jaren enorm toegenomen. We juichen deze duurzame alternatieven toe, maar ze hebben wel gevolgen
voor de verkeersveiligheid. Ondertussen ontwikkelt de
auto zich in rap tempo tot een zelfdenkende computer,
waarbij op dit moment nog geen consensus is of dat de
veiligheid bevordert of juist niet. En met de crisis achter
de rug wordt het steeds drukker op de weg. Neem daar
nog bij dat we door de smartphone snel afgeleid raken tijdens het rijden en de perfect storm is compleet.
Het resultaat: verzekeraars draaien al jaren verlies op
de autoverzekering. Hier is inzet op preventie niet de
enige oplossing. De trend naar meer zelfsturende auto’s, nieuwe mobiliteitsconcepten en een toenemende
schadelast vraagt om een antwoord van verzekeraars.
Niets doen is geen optie. Daarover meer in 2019.

Nieuwe risico’s
Bestaande risico’s zien we stevig in omvang en frequentie veranderen. Aan de andere kant zien we nieuwe risico’s ontstaan waarbij van ons wordt verwacht er een
passende oplossing voor te bieden. De energietransitie
zal leiden tot nieuwe risico’s in en rondom het huis.
Daarnaast zien we dat cyberrisico’s meer in beeld komen doordat de maatschappij steeds afhankelijker
wordt van data en systemen. Het moge duidelijk zijn,
verzekeraars staan voor grote uitdagingen. We realiseren ons al te goed dat we daarvoor de steun van onze
partners in de keten en de maatschappij nodig hebben.
Het Verbond van Verzekeraars zal dan ook volgend jaar
nadrukkelijk de verbinding opzoeken, want alleen dan
kunnen wij onze maatschappelijke rol blijven vervullen
om Nederland verzekerbaar te houden. <

Fotografie: Verbond van Verzekeraars
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Schadeverzekeraars vooral geïnteresseerd in zo weinig mogelijk schadelast
scopes 1 tot en met 7, is er wel een veiligheidsregime.
De overheid zegt namelijk dat een door SCIOS erkend
inspectiebedrijf toezicht moet houden op de veiligheid
van stook-, gas- en verwarmingsketels, omdat deze
vallen onder het activiteitenbesluit. Even toelichten?
Zodra jij een gebouw niet als privépersoon bewoont of
bedrijfsmatig gebruikt, dan val je onder het activiteitenbesluit. Daaruit volgt dat zo’n stookinstallatie periodiek onderhouden en geïnspecteerd moet worden.
En dat is iets dat moet gebeuren door een door SCIOS
gecertificeerd bedrijf.”

Inspectiecongres SCIOS:
SCIOS stelt periodieke
toetsing inspecteurs in
De bedragen die schadeverzekeraars na brand moeten uitkeren rijzen de laatste jaren de pan uit. En dat
terwijl schadeverzekeraars natuurlijk vooral geïnteresseerd zijn in zo weinig mogelijk schadelast in hun
portefeuille. Daarop heeft de branche onderzoek gedaan naar de oorzaken van brand. In de top drie staan
menselijk handelen, brandstichting en elektrische installaties en apparaten. Nu kan je als verzekeraar weinig
tegen brandstichting doen. En voor elektrische installaties wordt er van overheidswege – in tegenstelling
tot de algemene veiligheid van nieuwe gebouwen via het bouwbesluit - niets geregeld ten aanzien van de
brandveiligheid van bestaande gebouwen.

Door Cindy van der Helm
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“Verzekeraars daarentegen kunnen wel iets met brandveiligheid door in de polisvoorwaarden op te nemen
dat gebouweigenaren of gebruikers moeten aantonen
dat een elektrische installatie geen veroorzaker van
brand is,” aldus John de Vries, bestuurslid van SCIOS
(de stichting die door de overheid gemandateerd is om
het gehele certificatieschema te beheren in opdracht
van de overheid) en tevens voorzitter van iKeur (de
branchevereniging van inspecterende bedrijven voor
elektrische installaties in Nederland). We spreken John
naar aanleiding van de tweede editie van het SCIOS
Inspectiecongres, dat op 15 november in Nijmegen
plaatsvond en waar verschillende onderwerpen aan de
orde kwamen waaronder de nieuwe ontwikkelingen in
de certificatieregeling en de SCIOS portaalinstructie.
“Nu waren er tot 2018 geen richtlijnen hoe je als eigenaar of gebruiker kon aantonen dat je installatie brandveilig is. Om de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen
te kunnen aantonen heeft SCIOS een nieuw schema in
het leven geroepen: scope 10. Scope 10 is ontwikkeld
rond de NEN-norm NTA 8220, een inspectiemethode
die brandrisicokennis en elektrotechnische deskundigheid combineert. In de NTA 8220 staat beschreven
wat er gecontroleerd moet worden en hoe. Dit leidt tot
eenduidigheid waardoor alle stakeholders zoals verzekeringsnemers, verzekeraars en uitvoerende elektro-
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technisch inspecteurs helderheid krijgen. In scope 10
is een inspectieprotocol vastgelegd ten aanzien van de
brandveiligheid van gebouwen op het gebied van elektrische installaties. De wetgever bemoeit zich immers
niet met de brandveiligheid want er is geen enkele
dwang of controle ten aanzien van elektrische installaties. Er is overigens wél een wettelijke eis over de Arboveiligheid van elektrische installaties, die verwerkt is in
scope 8 van SCIOS. Maar die gaat dus niet specifiek over
de brandveiligheid.
Voor scopes die betrekking hebben op stookinstallaties, gasketels en verwarmingsketels daarentegen,

Inspecties uitgevoerd conform scope 10, zullen door
steeds meer verzekeraars geëist worden, zo werd tijdens het congres bekendgemaakt. Om aan te tonen dat
elektrische installaties brandveilig zijn moeten zij periodiek (gemiddeld driejaarlijks) gekeurd worden door
een bedrijf dat door een Certificatie Instelling (bijv. DEKRA, Bureau Veritas of KIWA) is gecertificeerd. Dit houdt
in dat er vanaf 1 januari dus veel meer inspecties zullen
moeten plaatsvinden. En daar wringt de schoen, want
er zijn simpelweg niet genoeg inspecteurs. iKeur heeft
ongeveer 250 inspecteurs in haar ledenbestand. Daarnaast zijn er naar schatting 750 tot 1000 inspecteurs
werkzaam bij installateurs. Dat zijn er samen echter
veel te weinig. Er zullen dus meer inspecteurs opgeleid
moeten worden, wat weer betekent dat er meer capaciteit moet komen bij de opleidingsinstituten,” aldus
John.

Erkenningsregeling CV installaties
Wat ook tijdens het congres aan de orde kwam is de
erkenningsregeling voor CV installaties. Enige tijd gele-

Nieuw opleidingsinstituut Van Empel Opleidingen en Training
Het inspecteren van elektrische installaties is iets van de laatste 25 jaar. Een vrij jong vakgebied dus dat door de invoering van de SCIOS Scopes een
boost heeft gekregen. Je ziet dat er nu veel opleidingsbedrijven worden opgericht. Een van de bedrijven die in deze niche is gestapt is het onlangs
opgerichte Van Empel Opleidingen en Training, een opleidingsinstituut dat deelnemers kennis bijbrengt van de diverse NEN- en SCIOS-normen.
Van Empel Opleidingen en Training geeft SCIOS 1-10 opleidingen en examens voor scope 1 t/m 7. De opleidingen zijn namelijk afgestemd op de eisen
van SCIOS. John is als mede-eigenaar en trainer verbonden aan dit opleidingsinstituut. Via allerlei wet- en regelgeving dwingt de overheid bedrijven
om hun installaties in een veilige conditie te houden. Dat stelt eisen aan werkgevers, beheerders en medewerkers. Via opleidingen kunnen zij hun
kennis up-to-date houden over de regelgeving op het gebied van stookinstallaties, elektrische installaties en de ins en outs van de NEN 3140. Omdat
de trainers van Van Empel uit de dagelijkse praktijk komen, vormt de toepassing van de theorie in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleidingen en trainingen. Zij maken bij de trainingen bovendien gebruik van de modernste technieken en middelen, waardoor er levensechte situaties
nagebootst kunnen worden.

John de Vries, bestuurslid van SCIOS en voorzitter van iKeur: “Ik zou mij
kunnen voorstellen dat de verzekeringsbranche een scope wil voor zonnepanelen.”

Nu zijn er meerdere opleidingsinstituten die opleidingen verzorgen, maar het is niet zo dat ieder examen opleidt tot een erkend inspecteur. SCIOS
heeft namelijk een competentieschema voor exameninstituten opgesteld en ziet zelf toe op de kwaliteit van de examens. Op die manier wordt het
niveau in de gaten gehouden. Op dit moment zijn er slechts drie opleidingsinstituten door SCIOS geaccrediteerd om het examen voor scopes 1 tot en
met 7 af te nemen. Van Empel Opleidingen en Training is één van deze drie.

www.schade-magazine.nl
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Komt er een erkenningsregeling
voor CV installaties?
den hebben de kranten bol gestaan van artikelen rond
koolmonoxidevergiftigingen omdat CV ketels niet goed
afgesteld waren. De Tweede Kamer wil daarop een
erkenningsregeling dat een ketel op de juiste manier
wordt onderhouden. Mocht dit voorstel worden aangenomen (naar verwachting begin 2019), dan heb je daar
ook weer een heel opleidingstraject te doen. Een uitdaging, want dan heb je het wel over duizenden mensen.

Energietransitie
En natuurlijk is er ook gesproken over energietransitie.
Zal Nederland van het aardgas af kunnen? In ieder geval niet direct, maar er zijn natuurlijk alternatieve energiebronnen waar SCIOS ook in meegaat. Zo zit SCIOS
bovenop de waterstofontwikkeling, de moleculenkant.

Dat is een thema dat nog verscheidene kanten op kan.
Je kan een 100% waterstofinstallatie krijgen. Ketels
zouden dan moeten worden omgebouwd tot gebruik
op waterstof. Het zou ook kunnen dat waterstof met
aardgas wordt gemengd. Welke kant het ook opgaat, er
zal iets moeten gebeuren aan de ketels. Dat vraagt ook
nieuwe inspectiemethodieken. SCIOS houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en spreekt in NEN
commissies mee over dit onderwerp, zodat ze voorbereid zijn op aanpassing van een bestaande of opstelling
van een nieuwe scoperegeling.
Dat wat betreft de moleculenkant. Maar je moet ook
kijken naar de elektronenkant, de warmtepompwereld. Elektriciteit dus, waarbij je in groene installaties
komt. “Ik zou mij kunnen voorstellen dat de verzekeringsbranche een volgende scope wil: een voor zonnepanelen,” aldus John. “Die zonnepanelen zie je immers
overal verschijnen. Er zijn goede en minder goede par-

Nieuw examensysteem SCIOS medio 2019
Stichting SCIOS heeft aangegeven de uitvoering van examens te willen professionaliseren. Daarvoor zal medio 2019 het examensysteem worden
uitgebreid voor alle scopes. De periodieke toetsing van inspecteurs en onderhoudsmonteurs zal dan ook worden gestart. Tot nu toe voldeed men nog
steeds aan de eisen ook al had men 25 jaar geleden een diploma gehaald. Er werd bij de systeemaudits van het inspectiebedrijf wel gecontroleerd of
het kwaliteitsmanagementsysteem voorzag in kennisborging van de inspecteurs en monteurs. Met ingang van 1 juli 2019 zijn inspecteurs en monteurs
verplicht om iedere zes jaar een theorietoets te doen en in de tussenliggende jaren vindt eens in de 18 maanden een praktijkaudit plaats. Hierbij wordt
iedere individuele inspecteur tijdens het uitvoeren van een inspectie bezocht door een auditeur van een Certificatie Instelling zoals Dekra, KIWA of
Bureau Veritas, die controleert of de inspectie of het onderhoud volgens de richtlijnen van SCIOS wordt uitgevoerd.
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tijen op de markt, maar als er moeilijkheden zijn, dan
is er vaak sprake van brand. Dat is iets dat alle partijen
zorgen baart, zowel de verzekerings-, de installatie- als
de inspectiemarkt. Daar zullen we dus ook wat mee
moeten.
In het kader van de energietransitie kan je ook kijken
naar de grenzen van de energie-infrastructuur in Nederland. Zonnepanelen wekken stroom op. Hoe meer
zonnepanelen, des te meer stroom er teruggeleverd
wordt. De teruggeleverde elektriciteit kan je opslaan.
Dat betekent echter wel dat accusystemen goed aan-

gelegd moeten worden. Als er veel accu’s zijn die gebundeld worden, loop je ook meer risico op brand.
Tegelijkertijd komt er een ander gevaar om de hoek
kijken. Het elektriciteitsnet loopt namelijk op een gegeven moment tegen zijn grenzen aan. Hoe meer zonnepanelen, hoe meer stroom ze gaan terugleveren. Dat
zou een overbelasting van het net tot gevolg kunnen
hebben, met alle risico’s van dien.”
Kortom, de branche heeft, naast kwaliteitsborging,
genoeg uitdagingen. <

Wat houden scopes nou in?
Scopes 1 tot en met 7 hebben betrekking op de stookwereld. Die scopes zijn al jaren bekend en er is alleen in technisch opzicht een en ander veranderd op het gebied van normering en wetten. Maar scope 8 tot en met 11 hebben een zekere rimpeling in de vijver teweeggebracht. Het Verbond van
Verzekeraars heeft haar leden het advies meegeven om scope 10 dwingend voor te schrijven. Daardoor zijn er wachttijden tot wel zes maanden om
installaties conform scope 10 te keuren. De aanbodkant kan dat niet bijbenen. Dat baart de markt wel zorgen.
Scope 8 is vergelijkbaar met Scope 10. Gaat scope 10 over de brandveiligheid van een installatie, scope 8 over de aanrakingsveiligheid van een installatie. De persoonlijke veiligheid dus in het kader van de Arbowet. In de industrie is een elektrische installatie immers een grote risicobron. Als je onder
spanning komt te staan overleef je dat niet. Scopes 8 en 10 schurken tegen elkaar aan.
Scope 9 gaat over de veiligheid van arbeidsmiddelen. Elektrische apparaten waar een snoer en een stekker aan zit. Ook dat is weer een
Arboverplichting van de werkgever. Die moet toezicht houden op het veilig gebruik van die arbeidsmiddelen.
En dan heb je nog de allernieuwste loot aan de stam, scope 11. Die gaat over de explosieveiligheid. Dan heb je het dus niet alleen over de petrochemie,
maar ook over bijvoorbeeld houtwerkplaatsen, spuitcabines bij autoschadebedrijven en stoffige omgevingen. Eigenlijk overal waar een explosie voor
kan komen kan je een onderzoek instellen onder de vlag van scope 11. Deze scope is eind 2017 ingesteld.

www.schade-magazine.nl
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Ingenieursadviesbureau Sweco verwacht toenemende schade

Nederland nog niet klaar
voor gevolgen
klimaatverandering
De klimaatverandering zal de komende decennia tot veel meer schade leiden als gevolg van extreme
weersomstandigheden zoals wateroverlast, droogte en hitte. Dat kan leiden tot een verhoging van ongeveer 40
tot meer dan 50% in 2050. Nederland is daar nog onvoldoende op voorbereid en heeft in de sfeer van ruimtelijke
ordening en infrastructuur eenduidige richtlijnen voor klimaatadaptieve ontwerpen nodig. Dat is de conclusie in
een onderzoeksrapport van Sweco, Europa’s grootste ingenieursadviesbureau.

gevolgen van het veranderende klimaat. Ook nog eens
tegen veel hogere kosten.

Alex Hekman

Volgens Alex Hekman, Business Director Water bij
Sweco, wordt er bij veel infrastructurele projecten en
plannen nog geen of te weinig rekening gehouden met
klimaatadaptatie. Daardoor is de kans groot dat de
plannen die nu gerealiseerd worden, in de komende
decennia alsnog aangepast moeten worden aan de
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Sweco is in het onderzoek uitgegaan van twee klimaatscenario’s (het gematigde GL en meer extreme WH scenario voor de kenners) en heeft gegevens uit verschillende bronnen en kennisbanken gebruikt. Voorbeeld:
op dit moment is een veel gehanteerd uitgangspunt
dat een bui van 20 mm per uur door afwateringssystemen verwerkt moet kunnen worden zonder dat er water op straat blijft staan. Statistisch gezien komt zoiets
één keer in de twee jaar voor. Dat zal in de toekomst
waarschijnlijk veel vaker en ook extremer voorkomen.
Met extreme hitte en droogte wordt op dit moment
nauwelijks rekening gehouden. Daarnaast zie je dat
het uitgangspunt voor neerslag de laatste jaren is aangescherpt tot een bui van 60 mm per uur, een situatie
die zich vandaag de dag statistisch gezien één keer in
de honderd jaar voordoet, maar die ook zal toenemen
door klimaatverandering. Ook wordt er tegenwoordig
meer rekening gehouden met droogte, bijvoorbeeld
door grondwaterneutraal te bouwen, waardoor de oorspronkelijke grondwaterstand gehandhaafd blijft en er
dus geen negatieve effecten zijn voor wegen, riolering,
groen en funderingen.
Het rapport stelt dat het verstandig is om bij langetermijninvesteringen in vastgoed en infrastructuur rekening te houden met het toekomstige klimaat. Een bui

van 60 mm per uur mag dan geen schade meer veroorzaken. Voor hitte en droogte is het uitgangspunt dat de
temperatuur zo min mogelijk stijgt en een daling van
de grondwaterstand (tot 25 cm) zonder schade moet
blijven.

Verzakkingen
De schade als gevolg van droogte kan zich op meerdere
terreinen manifesteren. Verzakkingen met als gevolg
scheuren in (woon)panden bijvoorbeeld. Dergelijke
schade heeft zich afgelopen zomer al op verschillende
plaatsen voorgedaan. Volgens Sweco staan er in Nederland 750.000 tot 1.000.0000 huizen op plaatsen die
kwetsbaar zijn voor verzakkingen als gevolg van droogte. Een probleem daarbij is dat dergelijke schade niet
altijd meteen zichtbaar is. Daarom is er waarschijnlijk
veel meer schade ontstaan dan er op dit moment is
geconstateerd. Herstel van scheuren in woningen die
op staal zijn gefundeerd als gevolg van zettingen in bodemlagen bedraagt meestal enkele duizenden euro’s.
In geval van funderingsschade als gevolg van paalrot
bedraagt het gemiddelde schadebedrag per getroffen
pand rond de € 56.000,-. Dat is echter een gemiddelde.
In incidentele gevallen kan het pand onbewoonbaar
verklaard worden. Een eigenaar met een hypotheek
heeft dan grote problemen wanneer die schade niet
vergoed wordt.

Kosten
En dan het prijskaartje. Er is 42 tot 83 miljard euro nodig om het bebouwde gebied in Nederland geschikt te
maken om tot 2050 het hoofd te kunnen bieden aan de
gevolgen van de klimaatverandering wanneer uitgegaan wordt van de uitgangspunten in de laatste kolom
van tabel 1. Kosten zijn afhankelijk van het klimaatscenario dat gekozen wordt als uitgangspunt (zie tabel).
Als er niks wordt gedaan zal volgens Sweco het te verwachten schadebedrag tussen de 36 en 62 miljard euro
liggen. Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat
niks doen minder kost dan de voorzorgsmaatregelen

treffen. Maar zo simpel is het niet. Genoemde cijfers
zijn landelijk en daarom niet één op één lokaal toe
te passen. De afwegingen moeten daarom door elke
gemeente afzonderlijk gemaakt worden. Zo kan het
bijvoorbeeld wel degelijk kosteneffectief zijn om een
kwetsbare buurt of omgeving aan te pakken. Ook geldt
dat maatregelen tegen droogte al snel kosteneffectiever zijn dan maatregelen tegen hitte en wateroverlast.
En er spelen natuurlijk ook andere zaken. De mate
waarin een straat of wijk wordt geapprecieerd door
de bewoners, is beslist ook belangrijk. Daarom is het
vanuit financieel oogpunt zaak te zoeken naar een optimaal beschermingsniveau, waarbij de investeringen
leiden tot een acceptabel adaptatieniveau én rendabel
zijn ten opzichte van de bereikte schadereductie. Waarbij niet uit het oog verloren moet worden dat niet altijd
relatief dure structurele maatregelen genomen moeten
worden. Ook noodmaatregelen kunnen schadebeperkend zijn. Zandzakken voor de deur! En in geval van hitte is het nathouden van ophaalbruggen een effectieve
en veel minder kostbare methode dan het ontwikkelen

€ 600 miljoen voor klimaatadaptatie
De Nederlandse overheid gaat de komende jaren 600 miljoen euro vrijmaken voor
investeringen die de gevolgen van klimaatverandering het hoofd moeten bieden.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, ondertekende eind
november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, samen met gemeenten, provincies
en waterschappen. Het overheidsgeld zal gebruikt worden voor aanplanten van meer
groen in plaats van bestrating in stedelijke gebieden, meer waterbergingen, et cetera.
Naast de eerste 600 miljoen zullen genoemde partijen elk jaar 300 miljoen euro besteden aan klimaatadaptatie, zo is in het akkoord vastgelegd.
Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor
zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan
autonoom zijn of gepland.
De kwetsbaarheid voor de effecten van klimaatverandering is afhankelijk van de
effecten van het veranderende klimaat en de mate waarin de samenleving in staat
is te reageren op die effecten, ofwel de klimaatbestendigheid. De klimaatbestendigheid hangt onder andere af van de beschikbare financiële middelen, klimaatbewustzijn en aanwezige instituties. (WIKIPEDIA)
www.schade-magazine.nl
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van hittebestendige exemplaren. Linksom of rechtsom
zullen de gevolgen van de klimaatverandering een lastenverzwaring voor bedrijven én burgers betekenen.
Het rapport spreekt van zo’n € 65,- tot € 115,- per jaar
per inwoner, ook weer afhankelijk van het gekozen scenario en de daarbij behorende uitgangspunten.
Bij de berekeningen zijn zowel directe als indirecte
schades betrokken. Voor die laatste categorie kan gedacht worden aan verminderde arbeidsproductiviteit.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan stilstaand vervoer als
gevolg van bruggen die niet meer open- of dichtgaan
en onbegaanbare wegen door wateroverlast.
Volgens Sweco is het evident dat de verzekeringsbranche belang heeft bij een voortvarende adaptatie. Het
onderzoek laat namelijk zien dat er forse schadebedragen kunnen worden verwacht als er geen maatregelen
worden getroffen. Het kan voor verzekeraars en makelaars interessant zijn om risicogebieden in beeld te
brengen. In geval van bovengemiddelde risico’s is het
wellicht zelfs aantrekkelijk om proactief met gemeenten of bewoners in gesprek te gaan over preventie.
Vooral in de risicogebieden kan de kans op schade
soms al flink worden verminderd met simpele, vaak
goedkope maatregelen die pandeigenaren kunnen uitvoeren op het eigen perceel. Door bijvoorbeeld hoogte-

verschillen te gebruiken, verharding te verminderen en
meer groen aan te leggen wordt al veel bereikt.
In het licht van het gegeven dat voorzorgsmaatregelen
niet in alle gevallen kosteneffectief zijn, is het misschien
verstandiger om die schadekans te accepteren, waarvoor een verzekering zou kunnen worden ontwikkeld of
een schadefonds zou kunnen worden ingesteld. Sweco
ziet voor zichzelf in dat verband ook een rol als adviseur voor verzekeraars in het kader van risicobepaling,
preventie en voorlichting aan (aspirant)verzekerden.

Normen vaststellen
Een belangrijke vaststelling van de onderzoekers is
dat er in Nederland geen landelijk adaptatieniveau is
vastgesteld, met als gevolg dat gemeenten en andere
betrokken instanties niet goed weten welke ontwerpnormen gehanteerd moeten worden en dus ook niet
echt sterk staan in de onderhandelingen met partijen
als projectontwikkelaars en bouwers. Ze hebben immers geen handvatten waarmee ze strengere normen
kunnen afdwingen. Daarom zou de landelijke overheid
op korte termijn het voortouw moeten nemen en duidelijk richtlijnen en regels moeten opstellen, waarmee
gemeenten niet steeds afzonderlijk het wiel moeten
uitvinden.
Een landelijk – minimaal - adaptatieniveau voorkomt
dat later hogere kosten gemaakt moeten worden. Bij
een dergelijk minimaal adaptatieniveau is het wel van
belang de flexibiliteit niet te verliezen en ruimte te laten voor bijvoorbeeld noodmaatregelen, stelt Sweco.
Een belangrijk deel van de schadeverwachting en de
daarmee samenhangende kosten is bovendien afhankelijk van het klimaatscenario. Daarom is het nu zaak
in te zetten op ‘no-regret’-maatregelen die sowieso
kosteneffectief zullen zijn en daarnaast te wachten met
meer kostbare ingrepen totdat duidelijker is hoe het
klimaat verandert. Voorkomen is natuurlijk altijd beter
dan genezen, dus nu al kunnen er zaken in gang gezet
worden die schadebeperkend en –voorkomend zijn.
Denk aan het grondwater op peil houden, strengere
bouweisen en een betere ruimtelijk indeling.
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De kans is groot dat Sweco het niet bij dit onderzoek
laat. Hekman: “Ruimtelijke adaptatie is het meest ingrijpende onderdeel van het Deltaprogramma omdat
grote ingrepen in bestaand stedelijk gebied vaak het
gevolg zijn. De kosten daarvan lopen in de miljarden.
Die kosten moeten opgebracht worden door burgers en
bedrijven in de vorm van heffingen en belastingverhogingen. Wat daarbij opvalt is dat er weinig aandacht is
voor de kosteneffectiviteit van mogelijke maatregelen.
Sweco wil door dit onderzoek die kosteneffectiviteit in
kaart brengen. Omdat recentelijk gebleken is dat extreme regenbuien vaker zullen gaan voorkomen dan tot
nu toe werd verwacht, zullen de cijfers na de nieuwe
scenario’s van het KNMI getoetst worden.” <

Risicogebieden
Risicogebieden zijn gebieden waar Sweco de kans op een bepaalde vorm van
klimaatschade groot acht, bijvoorbeeld als gevolg van bodemgesteldheid. Dit
betekent niet dat het daar daadwerkelijk optreedt.
Risico’s op schade aan woningen en funderingen treden normaal gesproken
vooral op bij huizen die gebouwd zijn op houten palen in de meest zettingsgevoelige gebieden. Dit zijn vooral veengebieden die op de kaart in
rood zijn aangegeven. Als de houten paalkoppen droogvallen kan op termijn
funderingsschade optreden, de woning verzakken en kan het scheuren in de
muren veroorzaken. Het aantal woningen in het rode gebied dat risico loopt
op funderingsschade bedraagt 750.000 tot 1 miljoen. Wat na de extreem droge
zomer van 2018 gebeurt is dat Sweco ook meldingen krijgt uit de minder zettingsgevoelige gebieden - blauw en geel - van huizen die rechtstreeks op de
ondergrond (ook wel genoemd: op staal) zijn gefundeerd. “Dit zijn doorgaans
gebieden met klei in de bovengrond die krimpt als gevolg van extreme droogte
en lage grondwaterstanden. Het aantal woningen in dit gebied is natuurlijk
vele malen groter, maar we hebben geen inzicht in hoeveel woningen in dit
gebied op staal of op palen staan. Huizen in dit gebied op palen lopen een
minder groot risico, behalve als een aanbouw anders is gefundeerd dan het
hoofdgebouw.
De gevolgen van scheuren in woningen op staal zijn doorgaans kleiner dan
gevolgen van funderingsschade door rottende palen. In het eerste geval kan
vaak voor enkele duizenden euro’s de schade gerepareerd worden door een
specialistisch bedrijf. Het is van belang dit pas te doen nadat de grondwaterstanden weer voldoende zijn gestegen. Herstel van funderingsschade als gevolg
van rottende palen is aanmerkelijk duurder. Het slaan van nieuwe of extra palen
kost gemiddeld € 56.000,-,” aldus Sweco.
Het inzicht in de risico’s en schades zou volgens Sweco nog verder onderzocht
kunnen worden.

www.schade-magazine.nl
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Onderzoek BCE innovatiekracht verzekeraars:

Innoveren staat voor
verbeteren, niet voor
vernieuwen
Adviesbureau Business Case Entrepreneurs (BCE) uit Bilthoven heeft onlangs voor de eerste maal een benchmark
gedaan onder Nederlandse en Belgische verzekeraars gericht op de innovatiekracht van verzekeraars. Uit dit
vergelijkend onderzoek blijkt dat verzekeraars vooral inzetten op verbeteren. Niet op vernieuwen. De Chief
Innovation Officer ontbreekt dan ook in het merendeel van de directies en raden van bestuur.
bij innovatie, maar dat echte focus veelal ontbreekt.
Verzekeraars verdelen hun energie bijna zonder uitzondering over een groot aantal initiatieven met heel
uiteenlopende doelen. Het verbeteren van bestaande
producten en processen gaat daarbij vóór fundamentele vernieuwing. “Het beeld van de sector dat uit het
onderzoek naar voren komt is dan ook niet visionair:
innovatie is vooral gericht op de korte termijn,” aldus
Eric van der Wolk, partner en medeoprichter van BCE.
“Er wordt volop geïnnoveerd in de branche. Kijk maar
naar de resultaten. Maar echt structurele vernieuwing
levert dat niet op. Het lijkt alsof verzekeraars zich niet
veel zorgen maken over de toekomst op de middellange termijn, terwijl er geheel nieuwe producten en
toetreders op de markt zullen komen. Wij zijn van mening dat verzekeraars echt hun horizon zouden moeten
verplaatsen.” Dat is een van de redenen waarom BCE
de resultaten via het Schademagazine graag met een
grote groep deelt.
Eric van der Wolk, partner en medeoprichter van BCE

Focus ontbreekt
Adviesbureau Business Case Entrepreneurs (BCE)
uit Bilthoven heeft onlangs voor de eerste maal een
benchmark gedaan onder Nederlandse en Belgische
verzekeraars gericht op de innovatiekracht van verzekeraars. Uit dit vergelijkend onderzoek blijkt dat verzekeraars vooral inzetten op verbeteren. Niet op vernieuwen. De Chief Innovation Officer ontbreekt dan ook in
het merendeel van de directies en raden van bestuur.
Het onderzoek wijst uit dat de klant centraal staat
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Volgens Van der Wolk is klantbeleving de belangrijkste
drijfveer voor innovatie en in mindere mate marktpositie en technologische ontwikkeling. Vooral grotere
verzekeraars houden rekening met alles wat speelt,
kleinere verzekeraars lijken meer gefocust.
Innovatie zou idealiter zowel vernieuwing als verbetering van het bestaande moeten opleveren. Denk hierbij aan introductie van nieuwe producten/verdienmodellen naast verbetering van bestaande processen/

producten. Aan groei in nieuwe klantsegmenten naast
groei bij bestaande klanten/klantsegmenten. De grotere verzekeraars zetten ook wat groei betreft op alles
in, kleinere verzekeraars beperken zich wederom. Deze
inspanning levert overigens maar een beperkt aantal
nieuwe producten en verdienmodellen op. De inspanning komt vooral ten goede aan verbetering van bestaande producten en processen, vaak door kosten te
besparen.
“Een van de deelnemers had een mooie verklaring voor
dit fenomeen”, licht adviseur Edwin van Kalkeren toe.
“Verzekeraars bevinden zich in een spagaat. Enerzijds
zijn ze uitstekend in staat om risico’s in te schatten en
anderzijds mijden ze graag te veel risico. Dat maakt ze
huiverig voor echt fundamentele vernieuwing.”

Innovatie op de werkvloer lijkt weinig effectief

Uit het onderzoek blijkt dat innovatie veelal een portefeuillehouder op directieniveau heeft. Op operationeel
niveau is innovatie bij de helft van de deelnemers niet
centraal belegd, wat opnieuw vragen oproept over de
focus. Een van de deelnemers gaf aan in ieder team in
de organisatie minimaal één ‘lean green belt’ te hebben met daarbij de opdracht om continu te zoeken
naar verbeteringen. Daarmee is innovatie maximaal
verankerd, maar zonder centrale sturing kan je je afvragen of daar de goede initiatieven uitkomen. Gemiddeld
is slechts 5-10% van de medewerkers betrokken bij innovatie.

Adviseurs zijn belangrijkste innovatiepartner

Agile en Lean Start Up blijken de meest populaire innovatiemethoden te zijn onder verzekeraars. Een aantal
kleinere partijen zegt geen van de geïnventariseerde
methoden toe te passen. Om tot innovatie te komen
zijn adviesbureaus de belangrijkste samenwerkingspartij voor verzekeraars. Enkele deelnemers vertrouwen inmiddels liever op interne innovatie-adviseurs die
hun collega’s helpen om nieuwe ideeën te verwezenlijken. Ook met start-ups wordt veel samengewerkt. Met
andere verzekeraars wordt opvallend weinig samengewerkt. Als dat wel gebeurt is het op niet-concurrerende

BCE- adviseur Marc Konings

gebieden zoals duurzaamheid. Vooral dat laatste verbaast Van der Wolk: “Verzekeraars staan allemaal voor
dezelfde uitdagingen en in Nederland werken verzekeraars op tal van gebieden samen. Het is vreemd dat dit
niet geldt voor innovatie.”

Markt besteedt 5% van jaarlijkse omzet
aan innovatie

Verzekeraars besteden gemiddeld zo’n 5% van hun
omzet aan innovatie. De definitie van innovatie bleek
overigens niet voor alle deelnemers hetzelfde. Zo valt
het vernieuwen van de front- en backoffice bij de ene
verzekeraar wel onder het kopje innovatie, terwijl andere verzekeraars bij innovatie alleen denken aan vernieuwende technologieën zoals Robotic Process Automation en Machine Learning.
Over de concrete resultaten van innovatie zijn verzekeraars bijna zonder uitzondering gesloten. Alleen
gegevens over het aantal in 2017 nieuw geïntrodu-

5% van de jaarlijkse omzet besteed aan innovatie levert
1 à 2 nieuwe producten op
www.schade-magazine.nl

13

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.
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dagelijkse praktijk echter niet terug,” vervolgt Van der
Wolk die met BCE al vele jaren verzekeraars ondersteunt bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering.

• Duurzaam
BCE- adviseur Edwin van Kalkeren

Data Analytics, Self Service en Robotic Process Automation zijn op dit moment de belangrijkste technologische ontwikkelingen. Konings vindt dat opvallend.
“Juist deze technologieën worden vaak ingezet om
bestaande producten en processen te verbeteren. Dit
is opnieuw een indicatie dat er nauwelijks structureel
wordt vernieuwd. Echt vernieuwende zaken zoals AI
(Artificial Intelligence, red.), IoT (Internet of Things,
red.) en Blockchain (gedistribueerde datastructuren,
red.) zijn namelijk nog geen factor van belang. En dat
terwijl IoT zou kunnen helpen om meer data te verzamelen, bijvoorbeeld vanuit het rijgedrag van automobilisten. AI zou kunnen helpen om al die data beter te
interpreteren, bijvoorbeeld door te voorspellen wat de
kans is op een ongeval of autopech. Vooral van combinaties van genoemde technologieën verwachten wij
veel,” besluit Konings.

Jaarlijks terugkerende benchmark
ceerde producten worden gedeeld. Gemiddeld hebben de deelnemers één tot twee nieuwe producten
gelanceerd, met uitschieters naar boven voor de grotere verzekeraars. Er is geen duidelijk verband tussen
omvang van de bestedingen en het aantal nieuwe producten. “Die aantallen nieuwe producten zijn beperkt
als je naar de bestedingen kijkt,” aldus adviseur Marc
Konings. “Wij gaan ervan uit dat het grootste deel van
dat geld opgaat aan het verbeteren van bestaande producten en processen. Dat brengt geen structurele vernieuwing”.

Alle verzekeraars hebben inmiddels een eigen rapportage ontvangen, waarin hun eigen beleid is afgezet tegen dat van de markt. De meeste deelnemers hebben
aangegeven hun innovatiebeleid aan te willen passen
naar aanleiding van de resultaten. Voor volgend jaar
staat een uitgebreidere benchmark onder verzekeraars
op stapel, waarvoor een groot aantal verzekeraars zich
al heeft aangemeld. BCE heeft de intentie deze benchmark jaarlijks te continueren. <

Technologie niet altijd van belang

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

Technologische ontwikkeling blijkt niet altijd een factor
van belang bij innovatie. Van der Wolk, Konings en Van
Kalkeren snappen dat niet. “In zo’n data-intensieve bedrijfstak mag je de factor technologie niet negeren en
toch lijkt dat soms te gebeuren,” aldus Van der Wolk.
Verzekeraars lijken ook niet altijd een reëel beeld te
hebben van de volwassenheid van de ICT binnen hun
organisatie. “Strategie en architectuur zouden altijd op
papier staan en beheersbaar zijn. Dat zien wij in onze

Focus ontbreekt bij
innovatiebeleid

BCE is een adviesbureau in Bilthoven dat vooral werkzaam is binnen de verzekeringswereld en de zorg.
Het bureau begeleidt organisaties bij digitale transformaties en verandertrajecten.

www.schade-magazine.nl
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Winnaar Echte Preventie Award 2018 Fieldbit
Tool combineert voorspellend onderhoud met
data analytics om schade te voorkomen
Tijdens het Echte Preventie Seminar van Van Empel Inspecties & Advisering is Fieldbit uitgeroepen als winnaar
van de Echte Preventie Award 2018. Augmented Reality (AR) specialist Fieldbit combineert voorspellend
onderhoud met data analytics en maakt gebruik van AR om engineers en operators te ondersteunen bij hun
werkzaamheden. Experts kunnen via de tool wereldwijd op afstand samenwerken met monteurs op locatie. Een
groot bijkomend voordeel is dat de monteur ter plaatse realtime-waarden van de machine op zijn slimme bril,
smartphone of tablet geprojecteerd krijgt, ook van storingen uit het verleden. Zo bespaart Fieldbit tijd en geld.
Daarnaast wordt de first-time fix rate aanzienlijk verhoogd. Een waar voorbeeld van Echte Preventie.
door Cindy van der Helm

Consultant Marc Heusdens (27) studeerde technische
informatica, gevolgd door software design. Marc: “Machines worden steeds complexer door verregaande automatisering en robotisering. Hierdoor kent niet elke
monteur het apparaat en alle versies en varianten door
en door. Met name voor oudere modellen ontstaat er
een kennisgat nu een grote groep monteurs met pensioen gaat. Onze oplossing is met name gericht op service- en installatiebedrijven en begeleidt mensen in
het veld op afstand, zodat ze hun werk beter kunnen
doen. Zo kunnen meerdere ogen meekijken met het
oplossen van de problemen. Mensen kunnen deskundiger het veld in en er worden minder menselijke fouten
gemaakt. Achteraf is er minder uitval, zodat installaties
niet uit elkaar gehaald hoeven worden. Er is minder
kans op gevaarlijke situaties. Als je het als installateur
niet zeker weet kan je hulp van experts inroepen door
ze mee te laten kijken. Experts kunnen vervolgens instructies geven door middel van AR.”

Augmented Reality

Fieldbit was winnaar van de ‘Echte Preventie Award 2018’. Links Marc Heusdens (Consultant Axians / Fieldbit), rechts
Maurice Meijers (Business Consultant Axians)
(fotografie: Jolanda Verdegaal)

16

www.schade-magazine.nl

Fieldbit is een oplossing die samen met systemintegrator Axians is ontwikkeld en in de markt gezet. Deze AR
oplossing kan worden geïntegreerd in bestaande bedrijfsprocessen. Niet alleen het technische stuk, maar
ook de procesverandering die plaats moet vinden.
Axians is een netwerkorganisatie die in Nederland 25
businessunits telt. De businessunit van Marc richt zich
op de industrie, infra, utiliteit en de onderhouds- en
servicebedrijven waar we een stuk procesverbetering
toepassen. We doen eigenlijk alles op IT gebied, van
werkplekbeheer en cloudhosting tot automatisering
en data.

Voorspellend onderhoud om schade te
voorkomen

Een van hun core businesses is IoT, voorspellend onderhoud en data analytics, waarbij ze zich richten op beter
handelen als er schade is of gaat komen. Op die manier
kunnen ze schade voorkomen of beperken. Door het
netwerk van een bedrijf te monitoren kunnen zij voorspellen wanneer het netwerk uit de lucht zal gaan. Dat
geldt ook voor installaties en apparatuur. Zij monitoren
wat de status is van de machines en voorspellen wanneer deze uit productie raken. Wat hierdoor dus voorkomen kan worden.

ties steeds complexer worden terwijl er aan de andere
kant steeds goedkopere en generalistische mensen het
veld in worden gestuurd. Met behulp van Fieldbit kan je
mensen een expert laten zijn, in plaats van een generalist. Zo kan je controleren of iemand het goed doet,
achteraf meekijken of de handeling geslaagd is en een
rapport of certificering afgeven. Zo heb je de gehele installatie en het onderhoudsstuk gewaarborgd.”

Met Fieldbit kunnen experts door
middel van Augmented Reality op
afstand instructies geven.

Fotografie: Axians

Data analytics en data science
“Zo kunnen wij bijvoorbeeld machines koppelen aan
trillings- en geluidssensoren,” vervolgt Marc. “Deze sensoren kunnen wij uitlezen en de gegevens verwerken
met behulp van data analytics en data science. Hierdoor kunnen wij voorspellen wanneer bijvoorbeeld een
aandrijfas kapot zal gaan. Door die aandrijfas alvast op
voorhand te repareren, kan je grote uitval van machines voorkomen. En toch blijven er problemen die je
niet kan monitoren met techniek. Vaak is het namelijk
de menselijke fout die de grondlegger is van problemen
die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden. Die
problemen krijg je veelal omdat er gebrek is aan kennis. Met behulp van Fieldbit kan je dat kennisprobleem
oplossen. Aan de ene kant zie je namelijk dat installawww.schade-magazine.nl
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Tool binnen de preventiewereld
De tool is redelijk uitgebreid en wordt nu door zo’n 90
monteurs in het veld gebruikt. Er zijn veel toepassingsgebieden en het zou dankzij het vier-ogen-principe een
ideale tool kunnen zijn binnen de preventiewereld. Met
Fieldbit hoef je bovendien geen twee man op locatie te
hebben, waardoor je je werk ook nog eens efficiënter
kan verrichten.

Predictive Maintenance en MaaS

Trition is de koploper in Nederland,
gespecialiseerd in het opsporen,
beperken en voorkomen van water,
vocht en klimaat gerelateerde problemen.
Met meerdere vestigingen in het
land garanderen wij een landelijke
dekking. Onze vakkundige en goed
opgeleide medewerkers van de afdelingen: Droogtechniek,

Lekdetectie en Bouwkundig onderzoek staan 24 uur per dag, 7 dagen
per week voor u klaar.

De voordelen van Trition

Met Fieldbit kan je oplossingen bieden die in de preventiemarkt passen en een bijdrage leveren aan predictive
maintenance. Zeker als je Fieldbit combineert met
machine-as-a-service (MaaS), een tweede aandachtsgebied van Marc. Marc: “We hebben met IoT oplossingen een standaard dienst ontwikkeld om machines aan
te sluiten en een stuk asset management te verlenen.
Door middel van Data Analyse kunnen we voorspellen
wanneer een machine kapot dreigt te gaan. Dat is dus
iets wat je kan voorkomen. Dit kunnen bedrijven als
een dienst afnemen.” <

Oplossingsgericht
Specialistisch
Hoogwaardige apparatuur
Altijd kwaliteit

24/7 servicenummer: 0800 - 87 48 466
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Helder verhaal van
Stichting Salvage
over schadestop
en reconditionering
De derde Brede bijeenkomst Reconditionering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(OSB), op 11 oktober 2018 bij Dutch Biz in Amersfoort, stond grotendeels in het teken van de werkzaamheden
die schadestop- en reconditioneringsbedrijven voor Stichting Salvage uitvoeren. Beleidsmedewerker Geerlof
van Loo van Stichting Salvage ging in op vragen en opmerkingen die tijdens de Brede bijeenkomst in 2017 aan de
orde waren gesteld. Behalve de inleiding van Van Loo stonden een presentatie van het platformbestuur en een
boeiende lezing van de internationale assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra op het programma.
van schade door de inzet van schadestop- en reconditioneringsbedrijven. Al sinds haar oprichting fungeert
Stichting Salvage in zekere zin als katalysator van het
kwaliteitsdenken en kwaliteitsbewustzijn binnen die
schadestop- en reconditioneringsbedrijven.

Erkenningenregeling

Stichting Salvage en de OSB hebben al sinds jaar en
dag een warme relatie. Salvage werd in 1986 opgericht vanuit een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars, meteen met
kennisgeving aan de OSB. De stichting werkt met een
landelijk netwerk van Salvagecoördinatoren, die op
verzoek van de meldkamer van de brandweer worden
ingeschakeld voor hulp aan gedupeerden, werkzaamheden namens de brandverzekeraars en het beperken
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In de jaren tachtig was er binnen de OSB, en dan met
name binnen het Segment IGK (Industrie, Gevels en
Kalamiteiten), een Werkgroep Erkenningenregeling
Schadebeperking actief, die al enkele jaren aan een
erkenningenregeling voor gespecialiseerde bedrijven
werkte. Onder de vlag van Stichting Salvage i.o. werd
een Commissie Erkenningenregeling ingesteld, waarna
op 1 januari 1987 een regeling in werking trad. Bedrijven konden een erkenning krijgen voor eenvoudige,
complexe en specialistische reinigings- en reconditioneringswerkzaamheden. Daarbij werden vooral eisen
gesteld aan organisatie, management, opleidingen en
equipment. Reconditioneringsbedrijven die aan de eisen voldeden, konden door verzekeraars voor schadebeperkende maatregelen worden ingezet. Tot dan was
het niet gebruikelijk dat verzekeraars dergelijke bedrijven in de arm namen.

Kwaliteitscriteria
In 2001 werd de erkenningenregeling opgeheven. Dit
gebeurde op last van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De erkenningenregeling hield immers in
dat de bedrijven lid van OSB moesten zijn, bovendien

voor de erkenning moesten betalen en ook dat de slager als het ware zijn eigen vlees keurde. Dit alles strookte niet met de mededingingswetgeving. Besloten werd
daarom de erkenningenregeling door een stelsel van
kwaliteitscriteria te vervangen. Met dit stelsel wordt
nog steeds gewerkt. Het houdt in dat de bedrijven ISOgecertificeerd moeten zijn, met daarnaast aanvullende
eisen van Salvage ten aanzien van de 24-uurs beschikbaarheid, medewerkers, gebouw en materialen. Wordt
hieraan voldaan, dan krijgen de bedrijven een certificaat en kunnen ze voor Salvage-opdrachten worden ingeschakeld. De Commissie van Erkenningen werd door
een ad hoc-Commissie van Deskundigen vervangen. De
certificering van de reconditioneringsbedrijven wordt
door externe partijen uitgevoerd.

Kwaliteitsprestatie-indicatoren
In 2010 werd de certificeringsregeling aangevuld met
kwaliteitsprestatie-indicatoren (kpi’s). De bedrijven
worden nu dus ook achteraf getoetst. Hiertoe heeft
Stichting Salvage zeven kpi’s opgesteld: voldoen aan
de kwaliteitscriteria van de Stichting Salvage, de opkomsttijd bij de schadelocatie, de invulling van het
eerste klantcontact, de uitvoering van de opdracht, de
correctheid van de facturatie, eventuele klachten en de
prijsstelling. Voor die prijsstelling heeft de stichting een
minimaal tarief bepaald voor zes standaardwerkzaamheden in het particuliere segment. Schadestopbedrijven kunnen daarmee akkoord gaan of voor een hoger
tarief inschrijven. Bepalend voor de inschakeling van
de schadestopbedrijven is de totaalscore van de kpi’s
in combinatie met de plaats van de calamiteit, de aard
van de calamiteit (bedrijfsmatig of particulier) en de
prijsstelling. Op basis van dit alles selecteert het automatiseringssysteem van Salvage bij de inschakeling
van een Salvagecoördinator het meest geschikte schadestopbedrijf.

hoe kunnen we het beter en gemakkelijker maken”,
aldus Geerlof van Loo in Amersfoort. Hij blikte eerst
terug op de erkenningenregeling, de kwaliteitscriteria
die ervoor in de plaats kwamen en de wijze waarop de
Salvagecoördinatoren daarmee omgingen. Vervolgens
besprak hij de zeven kwaliteitsprestatie-indicatoren,
waarvan er momenteel drie concreet in de praktijk worden toegepast, te weten het klantcontact, de uitvoering
van de opdracht en de toepassing van standaardwerkzaamheden (het afdekken van inboedel of inventaris,
het afdekken of afschotten van opstal, ontgeuren, vervoer en opslag van inboedel of inventaris, beperkt reinigen en het opruimen van brandresten). De beoordeling
daarvan geschiedt door een callcenter gedupeerden te
laten bellen en door middel van enquêtes online onder
gedupeerden.

Beter en gemakkelijker maken

Toewijzing van opdrachten

In de Brede bijeenkomst Reconditionering in oktober
2017 hadden de aanwezigen vragen ter verduidelijking
te berde gebracht en daarnaast vragen voor verdere
aanpassingen en verbeteringen van het proces. In het
bijzonder was een lijst met punten opgesteld die goed
gaan en punten die beter kunnen. Deze punten waren
vervolgens besproken met Salvage-directeur Brenda
Reinders en beleidsmedewerker Geerlof van Loo. In
diens presentatie tijdens de Brede bijeenkomst in oktober jongstleden werd hierover extra duidelijkheid
gecreëerd. “Ook al is iets goed, je moet er toch altijd
aan blijven werken. Anders is de neiging om het te laten
lopen zeker aanwezig. Dat is een beetje de lijn in mijn
verhaal. We doen het goed, maar de vraag is steeds:

Van Loo gaf de aanwezigen vervolgens inzicht in de
wijze waarop op grond van alle criteria opdrachten aan
bedrijven worden toegewezen. Dit gebeurt grotendeels
geautomatiseerd, waarbij de soort schade (particulier
of bedrijfsmatig) en de reistijd naar de calamiteit voor
een eerste selectie zorgen en vervolgens de kpi’s, het
prijsniveau en het aantal voor Salvage uitgevoerde
opdrachten voor een tweede selectie. Het schadestopbedrijf dat op deze wijze de voorkeur krijgt, wordt via
de alarmcentrale en de app voor coördinatoren aan de
dienstdoende Salvagecoördinator gecommuniceerd.
Die volgt de beslissing van het systeem of wijkt daarvan
af als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijzondere klus, als de gedupeerde, diens

Geerlof van Loo
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verzekeraar of bijvoorbeeld de woningbouwvereniging
een preferred supplier heeft of als er zeer grote haast
geboden is. Bovendien kan de Salvagecoördinator nog
alternatieve bedrijven inschakelen, bijvoorbeeld beveiligers, technische reconditioneerders, asbestinventariseerders en saneerders enzovoort. “Wat mij betreft
werkt het systeem goed”, aldus Van Loo. “Van jullie
krijg ik wel altijd reacties nadat ik jullie de kwartaalcijfers heb toegestuurd en daar zijn ze ook voor bedoeld.
De kwartaalcijfers zijn bedoeld om mensen wakker te
schudden, om naar je eigen organisatie te kijken. Is de
beoordeling onder de maat, zoek het dan uit en koppel
dat aan ons terug.”

Actuele ontwikkelingen
Geerlof van Loo sloot zijn presentatie af met een overzicht van actuele ontwikkelingen in relatie tot Stichting Salvage. Hij refereerde aan de uitbreiding van het
mandaat van Salvage met water- en stormschade, de
asbestpilot, de crisiscoördinatie bij grote calamiteiten
en de inzet van maatschappij-experts als Salvagecoördinator. Hierover zei hij: “Vroeger werkten we uitsluitend met Salvagecoördinatoren die bij een onafhankelijk expertisebureau werkzaam waren, maar daar zijn
nu experts bij gekomen die bij Achmea werken en sinds
kort ook een expert van ZLM. Waarschijnlijk zullen er
in de toekomst nog meer maatschappij-experts aan
het korps worden toegevoegd. Dit betekent een zekere
trendbreuk met het verleden. Vroeger stelde Salvage
zich onafhankelijk van verzekeraars op, het werk werd
eerst en vooral voor de gedupeerden gedaan, maar met
de maatschappij-experts erbij zien we dat er veel sneller naar de schadebehandelaren bij de verzekeraars
wordt doorgepakt. Tegelijk zien we het gebeuren dat
Stichting Salvage meer dan vroeger als vertegenwoordiger van de verzekeringsbranche optreedt, bijvoorbeeld in het overleg met omgevingsdiensten en ook in
het overleg met de brandweer. Op beide fronten zie je
een intensivering van wat we doen.” Van Loo besprak
aanvullend nog het voornemen van Stichting Salvage
om het facturatieproces in een kwaliteitsprestatieindicator te vertalen en zei uit te zien naar het overleg
met de OSB over de praktische invulling van het landelijk calamiteitenplan. “We hebben het hartstikke druk”,
zo zei hij tot slot. “Dit jaar hebben we 16 procent meer
meldingen dan in de afgelopen jaren en soms is dat onverklaarbaar, zoals het grote aantal branden in juni van
dit jaar.” Vanzelfsprekend hadden de aanwezigen nog
tal van opmerkingen en vragen naar aanleiding van de
presentatie van Van Loo, maar ten opzichte van oktober 2017 was de kou duidelijk uit de lucht, zo die er al
was geweest.

Erwin Zeinstra

Sportieve inbreng
De circa veertig aanwezigen, allen vertegenwoordigers
van zowel OSB-leden als van reconditioneringsbedrijven die (nog) niet bij het platform zijn aangesloten,
werden vervolgens bijgepraat over een aantal ontwikkelingen die specifiek voor hun branche relevant zijn.
De bestuursleden van het platform – Willem Brouwer
(RGN NIVO Groep), Marlies van der Meulen (Polygon)
en Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten Diensten)
– en OSB-beleidsmedewerker Ilse Mariën stelden onder meer de cao, het Nationaal Calamiteiten Plan, de
opleidingen, het standaardbestek (met het NIVRE) en
de aanpassing van de algemene voorwaarden aan de
orde. Na een pauze werd de bijeenkomst vervolgd met
een presentatie door Erwin Zeinstra, sinds 2011 assistent-scheidsrechter in het internationale topteam van
Björn Kuipers. Zeinstra is in de afgelopen jaren met zijn
collega’s in een groot aantal prestigieuze wedstrijden
actief geweest, onder meer de finales van de Champions League, Europa League, Confederations Cup, UEFA
Super Cup en de WK’s -20 en -17. Aan de hand van een
groot aantal televisiefragmenten van voetbalwedstrijden besprak Erwin Zeinstra de beslissingen van Björn
Kuipers, zoals die al of niet waren ingegeven door zijn
twee assistent-scheidsrechters en de videoscheidsrechter. Bijzonder was dat bij deze spelmomenten
de communicatie tussen Kuipers en zijn assistenten
hoorbaar was, evenals de gesprekken tussen Kuipers
en voetbalspelers, waarin stevige krachttermen niet
van de lucht waren. De presentatie van Zeinstra was
een buitengewoon boeiende afsluiting van een in zijn
geheel geanimeerde Brede bijeenkomst Reconditionering van de OSB. <
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Medewerkers van niveau maken NIVO

NIVO, van schoonmaakbedrijf
naar facilitaire dienstverlener

Door het dienstenpakket keer op keer uit te breiden,
kregen we steeds vaker de gelegenheid om landelijke
contracten af te sluiten. En dat gebeurt nu zo vaak, dat
onze naam eigenlijk de lading niet meer dekt. NIVO
Noord. De naam impliceert dat we alleen in het Noorden van het land werkzaam zijn. We hebben weliswaar
vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Zwolle en Bolsward, maar we zijn méér dan een regionaal werkend
bedrijf. We bedienen heel Nederland. De naam NIVO
willen we behouden. In 25 jaar tijd hebben we als familiebedrijf een gevestigde naam opgebouwd. We zijn
inmiddels ook veel meer dan een schoonmaakbedrijf.
NIVO biedt meerdere diensten aan; we zijn een ‘one
stop shop’ voor schoonmaak.”

Op termijn willen we ook asbestsanering bij calamiteiten aan gaan bieden. Deze ontwikkeling gaat stap voor
stap. We gaan zorgvuldig te werk, want als je iets belooft moet je het ook kunnen waarmaken. We zijn nu
nog niet zover dat we 24/7 kunnen uitrukken. Maar je
weet nooit hoe een balletje rolt. Toen RGN ons vroeg
toe te treden, deden zich daarna ook veel kansen voor.
De toegevoegde waarde werd direct zichtbaar. We kunnen nu met andere vakmensen samenwerken bij grotere schades. We hoeven geen ‘nee’ meer te verkopen.
En we kunnen kwaliteit garanderen. Dat is iets waar wij
veel waarde aan hechten.”

Dat dienstverlening door zijn bloed stroomt blijkt wel
uit zijn opleiding: Willem is van origine restaurantkok. Ook bij de verschillende reconditioneringsbedrijven waar Willem vervolgens terechtkwam, kon hij die
dienstverlenende instelling goed kwijt. Hier was hij medeverantwoordelijk voor het opstarten van een reconditioneringstak en kent die markt dan ook van haver
tot gort. Toen hij benaderd werd voor een directiefunctie bij NIVO aarzelde hij geen seconde en maakte de
overstap. “Een van de eerste zaken die ik na indiensttreding heb gerealiseerd, was de tak brand- en waterschadesanering weer nieuw leven inblazen,” vervolgt
Willem. “En dat was ook direct de opstap naar een landelijk dekkend netwerk. NIVO werd namelijk gevraagd
om toe te treden tot RGN, de ReconditioneringsGroep
Nederland. We doen nu honderden water- en/of brandschades per jaar, van klein tot groot. Best iets om trots
op te zijn.”

NIVO’s aanbod bestaat uit meerdere diensten, waardoor we voor onze opdrachtgevers één loket vormen
voor schoonmaakvraagstukken:
• NIVO Asbest & Milieutechniek legt zich toe op het
veilig verwijderen van en advies over asbest.
• NIVO Calamiteitendiensten is gespecialiseerd in het
herstellen na brand- en waterschades.
• NIVO Facilitaire Dienstverlening biedt complete
schoonmaakoplossingen in diverse sectoren,
bijvoorbeeld in retail, kantoren, onderwijs- en
zorginstellingen en de leisure sector.
• NIVO Specialistische Reiniging biedt specialistische
schoonmaakwerkzaamheden aan, zoals vloeronderhoud, glasbewassing en gevelreiniging.
• NIVO Fixr is de klusdienst van NIVO die ingezet kan
worden voor alle grote en kleine klussen in en
rondom instellingen of bedrijfspanden.
• NIVO Academie leidt personeel gericht op voor
hun vakgebied.

Onderdeel RGN
Willem Brouwer is Directeur Specialistische Reiniging en Calamiteitendiensten van NIVO, het voormalige NIVO
Noord dat in 1992 werd opgericht. NIVO is een echt familiebedrijf dat in de loop der jaren haar dienstverlening
steeds meer uitbreidde.
“En die uitbreiding was een heel logisch gevolg gezien de vragen uit de markt,” licht Willem Brouwer toe.
“Onze opdrachtgevers hadden behoefte aan specialistische reiniging. We kregen veel vragen, bijvoorbeeld
over de manier waarop je een vloer zo effectief en milieuvriendelijk schoonmaakt. We hebben ons daarin
verdiept en structurele oplossingen gevonden. Die oplossingen vormen samen het aanbod van de afdeling
specialistische reiniging.
door Cindy van der Helm
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Deze afdeling is een professionele aanvulling op bestaande diensten. We beantwoorden nagenoeg alle
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vragen die niet onder schoonmaakonderhoud vallen.
Zo verzorgen we bijvoorbeeld vloeronderhoud en glasbewassing voor diverse vaste opdrachtgevers. Ook het
schoonmaken van woningen voor woningbouwverenigingen en een opleveringsschoonmaak vallen daaronder. Daarnaast organiseren we diverse periodieke
werkzaamheden; sanitairreiniging, dieptereinigingen
van grootkeukens en portiekonderhoud voor VvE’s.
NIVO werkt vraaggericht in de zakelijke markt en zet
kleine, maar bewuste stappen. Op deze manier hebben we een compleet aanbod voor onze opdrachtgevers opgebouwd.

“Om de organisatie verder te professionaliseren hebben we vervolgens gekeken hoe we alle kennis binnen
de groep nog beter tot zijn recht konden laten komen.
We maakten op dat moment al een constante groei
door en vonden het beter om een andere vorm aan
het bedrijf te geven. We hebben daarom de organisatie
opgesplitst in divisies en zo ontstonden de entiteiten
Facilitaire Dienstverlening, Specialistische Reiniging en
Calamiteitenreiniging. Om gericht aandacht te schenken aan de verschillende divisies hebben we daar divisieverantwoordelijken op gezet. En een jaar geleden
hebben we een vierde pijler aan het spectrum toegevoegd: Asbest & Milieutechniek. Met ongeveer 40 medewerkers binnen de divisie Asbest & Milieutechniek werken zij voornamelijk voor woningbouwverenigingen en
bouwbedrijven. Dit is een mooie toevoeging op onze
portefeuille.

NIVO diensten

Schade geruisloos regelen
NIVO Fixr lijkt een vreemde eend in de bijt, maar is een
logisch gevolg van het wegvallen van huismeesters en
conciërges. “We zetten NIVO Fixr veelal in na reconditioneringswerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen, verzekeraars, scholen en zorginstellingen weten hun weg naar NIVO Fixr te vinden,”
vervolgt Willem. “We hebben klusjesmannen in dienst,
die we inzetten voor kleinere klusjes zoals schilderen
en behangen, het ophangen van lampen, kapstokken
en schilderijen, het vervangen van lampen, meubilair in
elkaar zetten, herstellen of opnieuw leggen van vloeren.
Verzekeraars willen dat een schade zo geruisloos mogelijk geregeld wordt. Gedupeerden mogen er zo min mogelijk last van hebben. Verzekeraars zien graag dat gedupeerden worden bijgestaan. Binnen de bandbreedte
www.schade-magazine.nl
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die we hebben helpen wij gedupeerden met bepaalde
kleine werkzaamheden, zoals het plaatsen van een
stukje parket of laminaat. We kunnen tot het bedrag
waar we mandaat voor hebben direct werkzaamheden
uitvoeren. Dat is een geruststellende gedachte voor
gedupeerden. En voor verzekeraars. Zij weten dat wij
verzekerden goed te woord staan en dat we ze zo snel
mogelijk door de schade loodsen, zodat zij verder kunnen gaan met hun leven.
Wij zijn de oren en ogen voor een verzekeringsmaatschappij. In een crisissituatie kun je pas echt het verschil maken. Dat geldt ook voor de verzekeraars. Door
de contracten die wij hebben met verzekeraars, kunnen
ook zíj rekenen op onze daadkrachtige dienstverlening
in kritieke situaties.”

Stichting Salvage
“Wij zijn gecertificeerd door de Stichting Salvage. Dat
betekent dat de telefoon ieder moment van de dag kan
gaan, ook midden in de nacht. Wij hebben het zo georganiseerd dat één van onze projectleiders altijd binnen
een uur ter plaatse is en, afhankelijk van de grootte van
de klus, dat wij binnen twee uur operationeel aan de
slag kunnen. Ik hou een slag om de arm, want bij grote
industriële schades zijn wij afhankelijk van de vraag.
Maar we starten in ieder geval binnen drie uur. Dat kan
omdat we zo’n 60 à 70 man aan het werk hebben en
gebruik kunnen maken van een flexibele schil. De vestigingen in Leeuwarden, Zwolle en Groningen zijn door
de Stichting Salvage gecertificeerd.”

Opleidingen
“NIVO heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 95%
van ons personeel is daarom ook specialistisch opgeleid. Ons opleidingsinstituut, de NIVO academie, hebben we zelf opgericht om medewerkers specifiek op
te kunnen leiden voor hun werkzaamheden. Omdat
we diverse diensten hebben, bieden we daarop toegespitste opleidingen aan, bijvoorbeeld schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud, etc. Binnen deze opleidingen ligt de focus op het delen van vakkennis en het
ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Er worden zowel theorie- als praktijkexamens afgenomen. Het gros
van de medewerkers is dus opgeleid voor een specifiek
onderdeel. De NIVO academie is geaccrediteerd door
de Vakopleiding Schoonmaak.
Medewerkers van de Specialistische Reiniging en Calamiteitendiensten hebben ook heel specifieke kennis nodig. Men wordt daar wel voor beide disciplines
geschoold, zodat je ten tijde van een grote brand of

waterschade voldoende eigen personeel kan inzetten.
Daarmee creëer je flexibiliteit en kan je constante kwaliteit bieden. Je kunt dan schuiven met je eigen mensen.”

Samen maken wij NIVO
“Wat ons anders maakt? Onze slogan is ‘Samen maken wij NIVO’. Dat is wat NIVO onderscheidt van anderen. Onze mensen maken ons bedrijf. We kennen heel
weinig verloop. Dat komt omdat wij goed voor onze
medewerkers zorgen en ze een opleiding bieden. Ze
volgen niet alleen vakgerichte opleidingen, maar bij
indiensttreding ook een hospitalitytraining. We vinden
de manier waarop je met de klant omgaat belangrijk.
Daarnaast selecteren wij onze medewerkers op een
aantal kernwaarden. Die moeten van nature al in hun
DNA zitten: afspraak is afspraak. Doen wat we beloven.
Die mentaliteit zit ook in onze vier kernwaarden: Daadkrachtig, Dienstverlenend, Kwaliteit en Transparant.
Dat is pas NIVO!” <
www.schade-magazine.nl
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Memoires Gijs Rebel
geven inzicht in het vak van
risicodeskundige

Gijs heeft zijn sporen in het vak meer dan verdiend. Als
jonge jongen al meldde hij zich als vrijwilliger bij de
brandweer. In zijn werkzame leven was hij o.a. technisch inspecteur, risicodeskundige en oprichter van het
opleidingsinstituut Préducatie, het enige opleidingsinstituut waar de Hogere Opleiding tot Risicodeskundige
gevolgd kon worden. Hij leidde honderden mensen op
in diverse vakgebieden in de verzekeringsbedrijfstak en
een fors aantal brandweerlieden gedurende zijn brandweerperiode.
Zijn werk was zijn leven en dat deed hij tot zijn 68e, het
moment waarop hij ernstig ziek werd. Gelukkig kon hij
succesvol worden geopereerd. Tijdens zijn herstel nam
hij de tijd om aan zijn memoires te werken.
Hij schreef dit boek om mensen iets mee te geven. Een
droom. Zijn droom. En dat is dat een manager inziet
dat risicoverhogende situaties door hem veroorzaakt
zijn. Dat niet-zelfredzame personen in een veilig gebouw kunnen verblijven. Dat mensen in nood veilig
kunnen vluchten. Dat fabrikanten van bouwmaterialen
duidelijk aangeven welke risico’s er zijn wanneer hun
product toegepast wordt. Dat goede, veilige gebouwen procesontwerpen ondersteund worden door brandveiligheidsarchitecten.
Het boek is dan ook een vermakelijke afwisseling van
informatie en anekdotes. Om met de woorden van
een gerenommeerd leidinggevende risicodeskundige
te eindigen: “Eigenlijk zou het verplichte leesstof voor
risicodeskundigen moeten zijn, waar men veel van kan
leren! Daarnaast is het een boek dat iedereen in de verzekeringsbedrijfstak inzicht geeft in het vakgebied van
een risicodeskundige.”

Directeur Verbond van Verzekeraars Leo de Boer neemt het eerste exemplaar in ontvangst (fotoJorg Rebel)

Leven met risico’s zou min
of meer verplichte leesstof
voor risicodeskundigen
moeten zijn
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 28 september reikte risicodeskundige Gijs Rebel het eerste
exemplaar van zijn boek Leven met risico’s uit aan Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Een
autobiografisch boek waarin anekdotes afgewisseld worden met herinneringen aan bedrijfsbezoeken in binnenen buitenland. Leuke verhalen waarin fraude behoorlijk aan bod komt. Spannende verhalen. Verhalen vol
wetenswaardigheden en tips, bijvoorbeeld hoe gevaarlijk het is als je als bedrijf zelfstandig aanpassingen doet
aan een brandblusinstallatie. Want ook dat soort dingen kom je tegen als risicodeskundige.
28
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Veel oud-collega’s gaven acte de présence tijdens de boekpresentatie van
Gijs Rebel en Jan Hermans (foto ZZindi Corporate Communicatie)
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Vorige maand in het nieuws: we moeten ons volgens het CDA
voorbereiden op een aanval vanuit de ruimte. Het ging niet over
marsmannetjes met laserguns maar over een cyberaanval van de
vijand op satellieten, waardoor bijvoorbeeld het gps-signaal van
vliegtuigen en boten wordt verstoord, stoplichten niet meer werken
en ons betalingsverkeer stil komt te liggen. Al met al behoorlijk
bedreigend.
Het cyberrisico speelt niet alleen op nationaal niveau. Ook privé speelt het, en zéker als
ondernemer. Dat vraagt om goede maatregelen, al realiseren zowel ondernemers als verzekeringsadviseurs zich dat nog lang niet altijd. Ach, als het fout gaat, lost de ICT-adviseur
of de beheerder het wel op, is vaak de gedachte. Maar die is daar niet op voorbereid, want
die is geen cybersecurity-specialist.
Eén cyberincident kan je als mkb’er enorm veel tijd en geld kosten. Neem bijvoorbeeld een
datalek. Bij melding daarvan aan de Autoriteit Persoonsgegevens krijg je allerlei vragen
voorgeschoteld waarop je het antwoord niet zomaar kunt geven. Bijvoorbeeld wanneer
het lek is ontstaan, hoe de criminelen zijn binnengekomen, wat er aan preventie is gedaan
en in hoeverre de gelekte gegevens inmiddels op straat liggen.

Omdat‘stille
‘stillegetuigen’
getuigen’niet
nietliegen
liegen
omdat
Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten
➥ Projectcoördinatie
➥ Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade
➥ Industriële en maritieme reinging
➥ Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)
➥ Data Recovery en Erasure
➥ Preventief en Maintenance
➥ NEN 1010 en 3140 keuringen
➥ Ontgeuring
➥ Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen
➥ Vochtmetingen / RVS metingen
Hulp nodig

Risicomanagement zonder aandacht
voor cybercrime is niet compleet
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Bernardo Walta
directeur Commercie De Goudse

Het vraagt om recherchewerk om alle gevraagde informatie boven tafel te krijgen. Daar
heb je cybersecurity-specialisten voor nodig. Die zijn daar zomaar een week mee bezig, à
€ 200,- tot 250,- per uur. En verder moeten de systemen en gegevens nog hersteld worden.
Plus maatregelen om herhaling te voorkomen. Denk ook aan de kosten van juridisch advies en communicatieve ondersteuning, nodig om reputatieschade te voorkomen. Om nog
maar te zwijgen van de winst die je misloopt als bijvoorbeeld de website uit de lucht is, er
een systeem platligt of er onmisbare informatie verloren is gegaan.
Hier ligt naar mijn overtuiging een kans voor adviseurs en verzekeraars. Zij zijn er immers
in gespecialiseerd om risico’s te voorkomen of te beperken. En dan denk ik niet zozeer aan
een verzekering die uitkeert als het fout gaat – ook heel belangrijk, natuurlijk – maar aan
een oplossing die de ondernemer helpt om te zorgen dat het nooit zover komt. En die hem
ondersteunt als het, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch fout gaat. Met hulp van deskundige cyberspecialisten. Want de menselijke factor is en blijft een zwakke schakel in de
beveiliging, bijvoorbeeld doordat een medewerker op een foute link klikt.
En ja, als er dan toch financiële schade is, is een vergoeding natuurlijk ook heel welkom.
Bijvoorbeeld om misgelopen winst te compenseren, een aansprakelijkheidsclaim te betalen of een boete over te maken naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als je dit alles uitlegt aan ondernemers is dit voor hen vaak een behoorlijke eye-opener.
En ook veel adviseurs denken in eerste instantie dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.
Terwijl juist de adviseur als geen ander in staat is om zijn relaties bewust te maken van het
risico. Professioneel risicomanagement zonder aandacht voor het cyberrisico is wat mij
betreft niet compleet.
www.schade-magazine.nl
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Reaal:
preventie door innovatie
Preventie is iets dat zwaarder op de agenda zou moeten komen. Dat vindt Edwin Grutterink, General Manager
Schade van Reaal. Bij Reaal ligt de focus voor 2019 dan ook op het vlak van innovatie en preventie. Om schade
te voorkomen zijn er volgens Grutterink tal van technologische hulpmiddelen voorhanden. Je moet er alleen
effectief mee om weten te gaan.

overtuigen. Kijk maar wat er gebeurde op die bewuste
ochtend van 18 januari jongstleden. Enorm heftige
storm en daarna was het windstil. Binnen 2,5 uur hadden wij in Nederland 350 miljoen euro schade. We zijn
wel winterstormen gewend, maar deze was uniek. Wij
bleken te maken te hebben met een uitloper van de
tropische storm Friederike. En helaas, het aantal extremiteiten zoals hevige regenval en enorme droogte
neemt alleen maar toe.”

Impact klimaatverandering

General Manager Schade Reaal Edwin Grutterink: “Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1 is onder MKBondernemers”

Door Cindy van der Helm

32

Een van de door Reaal geformuleerde thema’s is klimaatverandering. “Door klimaatverandering zien wij
de schadelast omhoog vliegen,” aldus Grutterink. “En
dat het klimaat verandert, daar hoef ik niemand van te

www.schade-magazine.nl

“Dit heeft gevolgen voor onze klanten. Gevolgen voor
ons als verzekeraar. Een van de redenen waarom wij
klimaatverandering op de agenda hebben gezet.” Als
lid van het Sectorbestuur Schade van het Verbond van
Verzekeraars heeft Grutterink inmiddels het domein
Klimaat in zijn portefeuille gekregen. Hierdoor zal hij
in gesprek komen met allerlei stakeholders zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en provinciale staten. “Klimaatverandering is namelijk iets dat we met elkaar
moeten aanpakken. Als verzekeraar had je ook kunnen zeggen “het klimaat verandert nou eenmaal, dus
we verhogen de premies”. Maar wij willen juist zoveel
mogelijk schade voorkomen. Iets als storm kan je natuurlijk niet terugblazen. Wat daarentegen wel kan is
kijken hoe we stormschade zoveel mogelijk kunnen
beperken. Dat kunnen wij verzekeraars helaas niet
alleen. Daar hebben we ook anderen zoals intermediairs, overheden, verzekerden, bedrijven maar bijvoorbeeld ook technische universiteiten voor nodig. We
zullen met elkaar echt de handen ineen moeten slaan.
Schade voorkomen is daarbij het uitgangspunt. Dan
heb je het enerzijds over heel simpele oplossingen als
een tuin die je niet volstort met beton, maar waar je
perkjes in aanlegt zodat water bij extreme regenval
weg kan lopen. Als grondwater niet weg kan lopen

zullen huizen verzakken en kelders en metrostations
onderlopen. Dit geldt dus ook in de publieke ruimtes.
Maar denk ook aan afvoergootjes of bijvoorbeeld waterdoorlatende stenen. Gemeenten leggen steeds vaker bij een vervanging van de riolering gescheiden rioolbuizen aan: een voor het afvoeren van vuil water en
een voor regenwater. Door deze stromen te scheiden
krijg je meer afvoercapaciteit en voorkom je bijvoorbeeld dat putdeksels omhoogkomen. Geen hogere
wiskunde, maar gewoon slim nadenken. Als je mensen
aan preventie wil laten doen kan je ze straffen door bijvoorbeeld betontax te heffen als ze teveel beton in hun
tuintje leggen, maar ik geloof eerder in een beloningssysteem. Kijk maar naar de beveiliging van huizen. Heb
je je huis volgens het politiekeurmerk beveiligd, dan
krijg je soms korting op je verzekeringspremie.
Vaak zijn mensen zich er niet eens van bewust dat zij
ook zelf preventieve maatregelen kunnen treffen. Aan
ons de taak om bewustwording te creëren. Dat heeft alles te maken met goed communiceren met je klanten.

Netatmo wint Weather Damage Prevention
Challenge

Naast slim nadenken zou je het ook in innovatieve,
technologische oplossingen kunnen zoeken. Reaal wil
de meest innovatieve verzekeraar van Nederland worden. Hiervoor werken wij samen met diverse start-ups
en scale-ups die ons kunnen helpen met dit thema. Zo
organiseerden wij in september de Weather Damage
Prevention Challenge waarvoor wij ondernemers uitdaagden om met het gouden idee te komen hoe we
samen zouden kunnen werken om schade zoveel mogelijk te beperken vanuit klimaatverandering.
De challenge was geïnitieerd vanuit het VIVAT innovatiecenter (Vince). Daar zitten mensen die niets anders
doen dan ideeën genereren, onder andere via creatieve
brainstormsessies. Op die Weather Challenge kregen
we reacties van over de gehele wereld. Uiteindelijk hielden we acht finalisten over op de shortlist die voor een
jury mochten pitchen. De winnaar van die challenge,
domoticabedrijf Netatmo, won een samenwerkingsverband met Vince.”
Het winnende idee was een slim weerstation dat de
persoonlijke woonomgeving minutieus in de gaten
houdt. Naast de gewone dingen die ieder weerstation
kan, wisselt dit apparaat via een app data uit met andere weerstations in de buurt. Zo worden temperatuur,
luchtvochtigheid, omgevingsgeluiden en CO2 in huis en
buiten gemeten. Maar ook de windsterkte kan realtime

gemeten worden en kan worden bijgehouden via een
app. Het gaat ons om de voorspellende waarde, bijvoorbeeld waar en wanneer extreme regenval zal ontstaan. Een grote hoosbui is immers veelal lokaal. Door
data-uitwisseling kunnen gebruikers hun huis beter
beschermen tegen klimaatgerelateerde schades. Het
weerstation stelt ze tegelijkertijd in staat hun woning
veiliger, gezonder en comfortabeler te maken.

Voorspellende werking weerstation
Mooie voorbeelden van de voorspellende werking van
het weerstation door data-uitwisseling, zijn de intelligente oplossingen die Netatmo heeft ontwikkeld voor
Velux. Velux dakramen kunnen worden gekoppeld aan
de weatherapp. Zodra een regenbui in aantocht is,
gaan de dakramen automatisch dicht. Is er storm op
komst, dan worden de zonneschermen automatisch ingeklapt. “Zoals wellicht bekend is bij schade de menselijke factor helaas de zwakke schakel. Als mensen hun
zonnescherm niet inklappen bij harde wind heb je het
zo over duizend euro schade. Je zal mensen er dus op
moeten wijzen dat zij ook iets kunnen doen om schade
te voorkomen of te beperken. Om preventie tussen de
oren te krijgen moeten we preventie sexy maken. We

Reaal wil de meest
innovatieve verzekeraar van
Nederland worden
www.schade-magazine.nl
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Specialist in oplossingen bij
waterschade en vochtproblemen
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hebben dan ook gezocht naar een model weerstation
dat er gelikt uitziet en meer doet dan alleen het weer
meten. Aan het weerstation van Netatmo zijn meerdere
sensoren gekoppeld. Het station meet niet alleen zaken
als CO2 en temperatuur, je kan er ook inbraaksensoren
en camera’s aan koppelen. Vrij simpele hulpmiddelen
dus waarmee wij inbraken proberen te voorkomen.
Preventie. Daar begint het mee.”

Inzet Reaal Lijfwacht ter voorkoming arbeidsongeschiktheid

Een totaal ander domein waar Reaal succesvol mee
bezig is, is arbeidsongeschiktheid. Bij iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt Reaal een preventieprogramma zonder extra kosten aan om te voorkomen
dat een ondernemer bijvoorbeeld door een burn-out
uitvalt.
De kans op burn-outs is de laatste jaren enorm toegenomen. Mensen zijn druk en dat levert steeds vaker
stress op. Dat geldt voor jong en oud. “Wist je dat stress
op de werkvloer beroepsziekte nummer 1 is onder
MKB-ondernemers? Uit het onderzoek blijkt dat meer
dan een miljoen mensen jaarlijks het risico loopt op
een burn-out en andere werkgerelateerde psychische
ziektes,” aldus Grutterink.
“Een burn-out is multifactorieel. Reaal Lijfwacht biedt
dan ook verschillende diensten die de ondernemer
helpen gezond en met plezier te blijven ondernemen.
Zoals een healthcheck, coaching, psychologische ondersteuning en een werkscan voor een gezonde balans

Het slimme weerstation van domoticabedrijf Netatmo houdt de persoonlijke
woonomgeving minutieus in de gaten en heeft zo een voorspellende werking

tussen werk en gezondheid. Dit preventieprogramma
bieden we al zo’n 8 jaar aan en wordt jaarlijks aangepast aan de wensen van de klant en ontwikkelingen
in de samenleving. Want je kan nog zo goed verzekerd
zijn, preventie is key.” <

Je kan nog zo goed verzekerd
zijn, preventie is key

Top 10 stressveroorzakers bij ondernemers*

DROGEN

VERWARMEN

VENTILEREN

VOCHTMETEN

1.

Hoe combineer ik balans tussen mijn werk- en privéleven?

39,0%

2.

Waar vind ik goed personeel?

38,0%

3.

Niet betalende debiteuren

27,0%

4.

Economische malaise

25,1%

5.

Wat gebeurt er als werknemer(s) met specialistische kennis weggaan?

23,3%

6.

Hoe behoud ik mijn personeel?

21,7%

7.

Wat gebeurt er als ik door ziekte/ongeval zelf niet meer kan werken?

20,4%

8.

Hoe gaat mijn bedrijf verder als ik mijn werkzaamheden neerleg?

19,5%

9.

Is mijn bedrijf voldoende up to date qua technologische ontwikkelingen?

19,2%

Reputatieschade door acties van mijn personeel

19,0%

10.

*Percentage ondernemers die hiervan wakker lagen.

Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl
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Vier praktische
risicomanagementtips
Risicomanagement is steeds meer in opkomst onder adviseurs.
Daarmee wil ik niet zeggen dat financieel adviseurs zich in groten
getale omscholen tot risicodeskundige, maar wel dat ik steeds
vaker zie dat ze voor hen bruikbare elementen en onderdelen uit
risicomanagement inzetten om hun klanten zo goed en volledig
mogelijk te adviseren. Een soort ‘cherry picking’, dus. In dit artikel
noem ik een aantal van deze elementen en onderdelen waarvan ik
zie dat ze succesvol worden ingezet. Het zijn praktische tips die je
direct kunt inzetten.

Jurjen Burghgraef

1. Neem de clausules goed door
Het is een dooddoener, maar neem de clausules goed
door met je klant. En onderzoek samen of én hoe je
klant hieraan gaat voldoen. Stel je hebt een klant die
in de horeca zit. Voor horecabedrijven geldt dat veel
branden ontstaan door ondeugdelijk aangelegde of
onderhouden elektrische installaties. Verzekeraars weten dit uiteraard ook en nemen daarom in de polis een
pakket aan regels op met eisen waaraan de installaties
moeten voldoen. En hoe ze periodiek gekeurd moeten
worden. Maar niet alleen aan de installaties zelf en de
wijze waarop ze gekeurd moeten worden, worden eisen
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gesteld; ook voor het bedrijf dat de keuringen uitvoert
gelden vaak strenge eisen. Het is belangrijk dat je met
je klant hierover in gesprek gaat. Dus vraag je klant welk
bedrijf het onderhoud doet en de keuringen uitvoert. En
ga samen na of dat bedrijf werkt volgens de opgelegde
normen. Want als dat niet het geval is, staat je klant mogelijk met lege handen als er zich een calamiteit voordoet en er een causaal verband is tussen de schadeoorzaak en het niet voldoen aan de clausule. Hetzelfde
geldt voor de verslaglegging van zo’n keuring. Ik kom
nog geregeld tegen dat horecaondernemers mij aan de
hand van een paarregelig e-mailtje laten zien dat de installaties gekeurd zijn. Daarmee kom je niet weg als een
brand je bedrijf in de as heeft gelegd en de verzekeraar
je vraagt om bewijzen dat je er alles aan hebt gedaan
om het risico te minimaliseren; die willen een uitgebreide rapportage van een gecertificeerd bedrijf, inclusief
herstelverklaring van verholpen gebreken.

lieu. En dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als uit
oogpunt van continuïteit en bescherming van de opstallen (en daarmee de verzekerbaarheid van een pand
of daarin aanwezige installaties). Om een voorbeeld
te geven: er zijn soorten isolatiemateriaal die volgens
het Bouwbesluit zondermeer gebruikt mogen worden,
maar die met de verzekeraar tot discussie over de verzekerbaarheid van het risico kunnen leiden. Heb je een
klant wiens pand moet worden ver-, her- of gebouwd
of die zonnepanelen wil plaatsen? Vraag dan tijdig de
plannen op bij de architect en aannemer en ga daarmee naar de verzekeraar. Zij kunnen uitleggen waarom
je beter kunt kiezen voor een ander isolatiemateriaal
dat ook conform het Bouwbesluit is én beter verzekerbaar. Of adviezen geven over de veilige plaatsing van
zonnepanelen (wij zien in meer dan 50% van de gevallen gebreken). Zo voorkom je gedoe rondom de verzekerbaarheid tijdens de bouwfase of – erger nog – na de
oplevering.

2. Adviseer reële uitkeringstermijnen

4. Kijk bij de buren

Na jaren van malaise in de bouwwereld, is er nu sprake
van grote krapte. Aannemers komen om in de opdrachten. Inclusief het vergunningentraject moet je tegenwoordig rekenen op minimaal 10 à 12 maanden voor
de oplevering van een nieuw bedrijfspand. En dat is dus
alleen nog maar het pand. Daarna heb je nog te maken
met de opstartfase en moet je ook nog je klanten zien
terug te winnen. Daar gaat ook weer tijd overheen. Maar
de uitkeringstermijn van veel bedrijfsschadeverzekeringen is standaard 52 weken. Daar zit dus geen tot erg
weinig speling in. Breng dit dan ook ter sprake als je met
je zakelijke klant om de tafel zit.

Je kunt alles nog zo goed hebben geregeld; als de buren
van je klant hun zaakjes niet op orde hebben, kan dat
verreikende consequenties hebben. Stel je klant heeft
een recyclingbedrijf als buurman, kijk dan ook of even-

tuele buitenopslag zo is ingericht dat de kans dat een
eventuele brand overslaat naar het pand van je klant
zo goed als uitgesloten is. De verplichting om hiervoor
maatregelen te treffen, ligt volgens het Bouwbesluit bij
de buurman, maar dat wordt niet altijd nageleefd. Zie je
hier een risico, kaart het dan aan bij de bewuste buurman. Doet die niets, stap dan naar het bevoegd gezag;
zij hebben de verplichting de regels van het Bouwbesluit te handhaven. Doen ze dat niet (voldoende)? Ik
heb in zo’n geval wel eens een brief gestuurd naar een
gemeente waarin ik heb aangegeven dat de gemeente
aansprakelijk wordt gesteld als zij niet handhaven en
een eventuele brand overslaat naar het gebouw van
mijn klant. Dat klinkt hard, maar in een maatschappij
waar steeds meer risico’s lastig te verzekeren zijn omdat
verzekeraars zich harder opstellen, moet je je als adviseur ook harder opstellen.
Tot slot: ik weet ook wel dat iedere adviseur de clausules van een verzekering met zijn klant bespreekt. En uitkeringstermijnen ter sprake brengt. Maar met een klein
beetje meer doorvragen, zorg je ervoor dat jij en je klant
nog meer inzicht hebben in de risico’s. En zo nog meer
voorbereid zijn, mocht het risico zich voordoen. En die
extra stap kan soms net het verschil uitmaken. <

Door Jurjen Burghgraef,
Burghgraef van Tiel & Partners
Dit artikel wordt u aangeboden door
Adfiz

Adfiz, partner van Schade Magazine

3. Betrek tijdig de verzekeraar bij
ver-, heren nieuwbouw

Ik zeg het vaker: bouwen volgens het Bouwbesluit kan
leiden tot lastig verzekerbare of zelfs onverzekerbare
risico’s. Dat komt omdat het Bouwbesluit regels en
voorschriften bevat die betrekking hebben op het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en miwww.schade-magazine.nl
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JURIDISCH

Gevolgen fosfaatrechten voor de agrarische sector

Aanleiding tot
fosfaatrechtenstelsel
Op 2 juli 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris van
Economische Zaken aangekondigd dat productiebeperkende maatregelen zullen worden ingevoerd met
als peildatum 2 juli 2015. Wat deze productiebeperkende maatregelen zouden inhouden, was op dat moment
(nog) niet bekend.

mr. G.R.D. Vos is schade-expert bij Vanderwal & Joosten

Tot april 2015 gold in Nederland, net als in de andere landen
in Europa, een melkquotum. Dit melkquotum kon worden
aangekocht of worden gehuurd (lease). Boeren konden boetevrij
maximaal de hoeveelheid melk leveren die overeenkwam met hun
quotumreferentie. Op 1 april 2015 is het melkquotum afgeschaft
en bestond deze productiebeperking niet langer.
In aanloop naar de afschaffing van het melkquotum
hebben veel melkveebedrijven geïnvesteerd in nieuwe
stallen en schaalvergroting. Deze trend heeft zich vanaf
2010 voorgedaan. Omdat de aanschaf van het melkquotum tot 2015 nodig was om te groeien – en deze
aanschaf kosten met zich meebracht – hebben veel
boeren gewacht met het daadwerkelijk benutten van
deze capaciteit, totdat het quotum zou worden afgeschaft.

door Gerwin Vos, schade-expert bij
Vanderwal & Joosten
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Mede door de hierboven beschreven ontwikkeling is
Nederland de afgelopen jaren geconfronteerd met een
te hoge fosfaatproductie door de Nederlandse agrarische sector. In 2015 en 2016 is het nationale fosfaatproductieplafond overschreden.
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De overheid heeft per sector in de landbouw (melkvee,
pluimvee, varkens etc.) een apart fosfaatplafond vastgesteld. Dit plafond is opgenomen in de Meststoffenwet. De melkveesector mag niet meer fosfaat produceren dan het vastgestelde fosfaatplafond. Vergelijkbaar
met de bestaande productierechtensystemen bij varkens en pluimvee, is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel
ingevoerd voor de melkveehouderij. Het fosfaatrechtenstelsel dient er vanaf 1 januari 2018 toe te zorgen
dat de fosfaatproductie van de melkveehouderij in Nederland onder het sectorale fosfaatproductieplafond
blijft.

Inhoud fosfaatrechtenstelsel
Het fosfaatrechtenstelsel houdt in dat voor elke kilogram fosfaat die wordt geproduceerd door melkvee,
fosfaatrechten benodigd zijn. Eén geproduceerde kilogram fosfaat staat gelijk aan één fosfaatrecht. Een
melkkoe in Nederland produceert, afhankelijk van de
melkproductie, tussen de 32,4 en 49,3 kg fosfaat. Een
gemiddelde koe produceert ongeveer 42,0 kg fosfaat,
om een koe te mogen houden, dient een melkveehouder vanaf 1 januari 2018 over 42 fosfaatrechten te beschikken.
Iedere melkveehouder die op 2 juli 2015 melkvee hield,
heeft een beschikking ontvangen met daarin het aantal toegekende fosfaatrechten. Het aantal toegekende
fosfaatrechten is grofweg afhankelijk van de volgende
factoren:
• Aantal gehouden dieren per diercategorie op 2 juli
2015;
• De gemiddelde melkproductie per koe in 2015;
• De vraag of een bedrijf in 2015 grondgebonden was;
• De vraag of een bedrijf een beroep kan doen op de
knelgevallenregeling.

Aantal dieren
2 Juli 2015 is zonder voorafgaande aankondiging als
peildatum in het leven geroepen voor de beperking van
de fosfaatproductie. Aanpassing van de dieraantallen
was op dat moment niet meer mogelijk en derhalve
wordt bij de toekenning van fosfaatrechten uitgegaan
van de aantallen die op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig waren.

Melkproductie
Aan de hand van de melkproductie in 2015 wordt bepaald hoeveel kilogram fosfaat een koe gemiddeld op
een bedrijf heeft geproduceerd in 2015. Bij een hogere
melkproductie hoort een hogere productie fosfaat.
Een achtergebleven of tegenvallende melkproductie in
2015 betekent automatisch dat er een lagere hoeveelheid fosfaat per dier wordt toegekend.

Grondgebondenheid
In 2015 was er reeds sprake van een overschrijding van
het sectorale fosfaatplafond. Om terug onder het fosfaatplafond te geraken heeft de huidige minister van
Landbouw besloten tot een generieke korting van 8,3%
ten opzichte van de uitgangsituatie in 2015. Bedrijven
die grondgebonden waren in 2015 (dat wil zeggen: alle
geproduceerde mest op eigen land konden afzetten)
hebben geen of een verminderde generieke korting
ontvangen.

Knelgevallen
In het fosfaatrechtenstelsel is een voorziening opgenomen voor bijzondere omstandigheden, de zogenoemde ‘knelgevallen’. Dit houdt in dat er bij de RVO
een verzoek kon worden ingediend om een andere peildatum aan te houden en daarmee het referentieaantal
te verhogen. Er moet worden aangetoond dat er op of
voor de peildatum, 2 juli 2015, sprake is geweest van
een onevenredige benadeling. Deze voorziening is zeer
beperkt en wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden toegekend. Daarnaast bestaan voorzieningen voor startende ondernemers.

Juridische procedures over fosfaatrechtenstelsel

Veel agrarische ondernemers zijn juridische procedures
gestart tegen het fosfaatrechtenstelsel. Bij uitspraak
van 17 oktober 2018 heeft het CBB een tussenuitspraak
gedaan. Daarbij heeft het CBB geoordeeld dat het fosfaatrechtenstelsel in algemene zin rechtmatig is; dat er
kan worden gekozen voor een peildatum in het verleden en dat een generieke korting kan worden toege-

past. In individuele gevallen zal moeten worden beoordeeld of er sprake is van een bijzonder zware financiële
last als gevolg van het stelsel, waardoor vanwege het
uitblijven van compensatie het stelsel voor de individuele veehouder alsnog in strijd kan zijn met het recht
op eigendom. De uitspraken over de individuele beoordeling worden niet eerder dan januari 2019 verwacht.

Gevolgen fosfaatrechtenstelsel
Gevolg van het fosfaatrechtenstelsel is dat melkveehouders over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken om dieren te mogen houden. De minister
heeft zeer recent aangegeven over te zullen gaan tot
handhaving en het opleggen van sancties, indien blijkt
dat een melkveehouder zich niet houdt aan het fosfaatrechtenstelsel. Fosfaatrechten zijn verhandelbaar
en dus is het mogelijk om rechten aan te kopen of te
leasen.
Om de veestapel op hetzelfde niveau als in 2015 te
brengen is het noodzakelijk om de generieke korting
van 8,3% te compenseren. Ook bij een gestegen melkproductie is het nodig om extra fosfaatrechten te kopen.
Eén fosfaatrecht kost op dit moment ca. € 240,00. Voor
het mogen houden van één koe met een gemiddelde
fosfaatproductie van 42,0 kg dient voor ca. € 10.800,00
aan rechten te worden aangeschaft. Melkveehouders
die hun veestapel terug op het niveau van 2015 willen
brengen of willen groeien, moeten behoorlijk investeren om de dieren ook daadwerkelijk te mogen houden.

Gevolgen voor adviseurs van melkveehouders

Adviseurs die betrokken zijn geweest bij een bedrijfsplanning, bedrijfsplan of anderszins kunnen in meer of
mindere mate een invloed hebben gehad op het aantal
stuks dieren dat op 2 juli 2015 werd gehouden of op
de melkproductie in 2015. Bij een (te) lage(re) melkproductie in 2015 zijn er op dit moment direct gevolgen
merkbaar voor de toekenning van het aantal fosfaatrechten.
Wij merken op dat veel verschillende oorzaken / bedrijfskeuzes een rol kunnen hebben gespeeld bij het
houden van een bepaald aantal dieren of bij het streven naar een bepaalde melkproductie. In ieder individueel geval zal beoordeeld moeten worden welke reden ten grondslag ligt aan het aantal gehouden dieren
of de geproduceerde kilogrammen melk, om te bepalen of hierbij mogelijk een advies van een derde een rol
heeft gespeeld. <
www.schade-magazine.nl
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VERZEKEREN

VNAB, het middelpunt van
de zakelijke schademarkt
Onze strategie tot 2022
In mei dit jaar is de VNAB gestart met een herijking van haar strategie. De vraag die tijdens dit traject centraal
stond was: hoe kan de VNAB haar meerwaarde voor leden en partners vergroten vanuit de drie bestaande
strategische pijlers? Deze pijlers (Marktmeesterschap, Kennis en Ontmoeten & Verbinden) blijken nog steeds
valide en blijven de basis van de strategie vormen. Met, door en voor de leden heeft de VNAB vervolgens op basis
van ontwikkelingen haar strategische richting geconcretiseerd.

Hoe kan de VNAB haar
meerwaarde voor leden en
partners vergroten vanuit de
bestaande drie strategische
pijlers?
voor de leden. Dat heeft ons geïnspireerd en veel waardevolle inzichten opgeleverd.
De strategie voor de komende vier jaar is daarmee zowel een product van de leden als van het bureau en het
bestuur. Een (verander)portfolio voor de komende jaren als aanvulling op de koers die de VNAB in 2014 al
heeft ingezet. Met de nieuwe initiatieven verstevigt de
VNAB haar positie en vergroot haar toegevoegde waarde binnen de markt.

HÉT MIDDELPUNT VAN DE
ZAKELIJKE SCHADEMARKT

NIEUWE CONCEPTEN / EXPERIMENTEN

Young Coas
Traineeship

Flying Squad

‘Gebruik de VNAB ICT
systemen naar volle
potentie’

Waarom: Er zijn bijna geen schoolverlaters die bekend
zijn met de zakelijke schademarkt.
Wat: Een centrale en coördinerende rol voor de VNAB
bij het promoten van de zakelijke schademarkt en de
carrièreperspectieven binnen deze markt.

Marktbreed traineeship voor young
professionals

Waarom: Er is behoefte aan een nieuwe generatie met
marktbrede kennis die snel volwaardige professionals
worden.
Wat: Een op de zakelijke schademarkt toegespitst traineeship voor (jonge) professionals met daarin marktbrede kennisontwikkeling, kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakels in de keten.

Wim Span, directeur,
Denise Heijstek, manager Ledenzaken & Marketing

Waarom kijken we naar de strategie?
De zakelijke schademarkt is een complexe markt waarbij een goede samenwerking tussen verschillende partijen noodzakelijk is. De VNAB is hierin de centrale spil
en probeert deze samenwerking(en) te optimaliseren.
Deze rol is divers en vereist scherpe keuzes, aantrekkelijke concepten en een gebalanceerde focus op marktbrede uitdagingen en vraagstukken.

Met, door en voor de leden
Met de herijking van de strategie bouwen we verder op
de reeds ingezette koers (pijlers). De wensen en behoeften van leden en partners zijn hierin leidend. Want wat
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is de strategie van de VNAB zonder de input van haar
leden en partners? Samen hebben we daarom toegewerkt naar krachtige waardeproposities.
Er is een Klankbordgroep in het leven geroepen die ons
tijdens het traject heeft geholpen om scherpe keuzes te
maken. Daarnaast heeft de VNAB, verspreid over vier
rondetafelsessies, met maar liefst vijftig procent van
haar leden intensief en interactief gewerkt aan het herijken van de drie pijlers. Onze huidige activiteiten, onze
rol en toegevoegde waarde zijn opnieuw beoordeeld.
Wij zijn trots dat al deze leden en partners met veel enthousiasme met ons hebben meegedacht. Met, door en

Flying squad voor uniformiteit en
ketenefficiency

Waarom: De kwaliteit en efficiency in de keten kunnen
nog sterk worden verbeterd door de volle potentie van
de VNAB ICT-systemen te benutten.

Wij zijn trots dat al deze
leden en partners met veel
enthousiasme met ons
hebben meegedacht

Marktpromotor

Vakbekwaamheidstool 2.0

‘Het centrale punt
voor marktbrede
dilemma’s en
uitdagingen’

P IJLER 1

Zoals t.a.v.
ICT systemen:
- Doorontwikkkeling
e-ABS en
Sanctiepl@tform
- Realisatie
gestructureerde data
projecten zoals
Objectensysteem

Zoals t.a.v.
marktmeester:
- Technische
commissies
- Governance
vereniging
- Aanspreekpunt
toezichthouders
- Afstemming Adﬁz /
Verbond / NVGA

'Wij vergroten de
bekendheid van de
zakelijke schademarkt
onder toekomstige
starters op de arbeidsmarkt'

Boompjes
World Café

Marktregelaar

MARKTMEESTERSCHAP

Marktpromotor voor meer bekendheid van
de markt

'Dé vliegende start
voor een carrière in
de zakelijke
schademarkt'

'Eén plek voor
kennis(ontwikkeling)
van professionals in
de zakelijke schademarkt'

STRATEGIE 2022

PIJLER 2

KENNIS
Zoals:
- Lunch & Learns
- Visie & events
- Introducties Coassurantie

‘Dé plek voor
nieuwe
verbindingen’

PIJLER 3

ONTMOETEN & VERBINDEN
Zoals:
- Verhuur centrum
- Beursborrels
- Marktdiner
- Nieuwjaarsreceptie
- Kwart marathon
- Bedankavond

Wat: Een multidisciplinair team dat in samenwerking
met leden in zeven stappen zorgt voor een succesvolle
implementatie van de VNAB ICT-systemen bij de ledenorganisatie en daarmee bijdraagt aan meer uniformiteit en efficiency in de keten. <

Wat komt er op ons af?
Kijkend naar de markt zijn er diverse trends die op ons afkomen en een significant effect (kunnen) hebben op de processen of dienstverlening van de zakelijke
schademarkt.
• (Internationale) Concentratie
Er is steeds meer sprake van concentratie in de markt wat leidt tot minder diversiteit in
de markt en minder lokale zelfstandigheid.
• Kennisverschraling
Specifieke marktexpertise wordt minder. Ook is er onvoldoende grip op de ontwikkeling en opleiding van de nieuwe generatie professionals.
• Technologische ontwikkelingen
Diverse technologische ontwikkelingen zorgen voor andere (waardering van) risico’s.
Tevens kunnen we onvoldoende inschatten welke technologie een disruptief effect in
de keten kan hebben.
• Regelgeving
Wet- en regelgeving zijn belangrijke drivers voor de markt. Als markt pakken we dit
onvoldoende collectief op en zijn veelal reactief.
• Distributieontwikkeling
De distributie van verzekeringen en de verschillende kanalen daarin blijven
veranderen.
• Ketenefficiency
Efficiency in de keten, lagere kosten en hogere kwaliteit worden in toenemende mate
belangrijk.
• Customer excellence
In de markt van zakelijke schadeverzekeringen zetten we nog onvoldoende de klant
centraal.

www.schade-magazine.nl
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EXPERTISE

GBL 3.0, nu wel voor het slachtoffer? De communicatie in een nieuwe fase

Hoe lossen we de wig tussen theorie en
praktijk op en vinden we de weg terug
naar oplossingsgericht schaderegelen?
De nieuwsberichten in de vakpers melden de toenemende zorgen over achterstanden. Slachtoffers
en belangenbehartigers klagen over onacceptabele vertragingen bij de betaling van voorschotten en
beantwoording van vragen. Ook na vijf, zes herinneringsbrieven geen antwoord, en een dode telefoonlijn op de
afdeling, waardoor dossierbehandelaren onbereikbaar blijven. De behandelaren die dag in dag uit te kampen
hebben met deze werkdruk en de constante stroom klachten en ontevredenheid, verdienen steun en vooral een
enorm compliment. De arbeidsvreugde en -bevrediging zullen ver te zoeken zijn in een setting waar de dweil
constant uitgewrongen moet worden terwijl de kraan steeds verder open gaat staan.

GBL-audit adequaat?
Desondanks zijn er positieve kwaliteits-audits, bijvoorbeeld bij controle van de GBL-criteria, met weinig tot
geen major-fouten. Zou het systeem achter deze audits
wellicht falen wanneer het gaat om de meting van de
tevredenheid van het slachtoffer?
Wordt er geabstraheerd van de werkelijkheid, zoals die
zich op dossierniveau afspeelt? Waarom? Omdat het
om het dossierverkeer gaat, de registratie van inkomende stukken en acties in het systeem. Het slachtoffer heeft hier geen weet van, en wordt hier ook nauwelijks in betrokken.
Belangenbehartigers en schade-experts laten zich informeren over de trage voortgang en brengen de boodschap over. Maar zij voelen zich machteloos. Kennelijk
is de werkdruk zo hoog en de achterstand dermate
groot, dat de schadelijdende partij zich opnieuw moet
schikken in het lot.

Door Marc Punt, To The Point
Expertise
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Er is een verklaring uiteraard. Ooit heeft de financiële
crisis onze financiële sector danig geraakt. Het was nodig de tering naar de nering te zetten, wat de technische
afdelingen van verzekeraars opzadelde met enorme
bezuinigingsrondes. Er is een groeiende discrepantie
tussen de noodzakelijke juridische en schadetechnische deskundigheid aan de ene kant en de beschikbare financiële ruimte om die professionals een goed
salaris te betalen aan de andere kant. Wat ontstaat is
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een groeiend tekort aan deskundig personeel en toenemende werkdruk bij de professionals die aan de riemen
trekken.
Er moet iets veranderen, zeker wanneer de meeste tijd
besteed wordt aan beantwoording van vragen over
het in te nemen standpunt, over de voortgang, over de
status van de betaling, de inschakeling van een buitendienst, de afronding van een schaderegeling.

Waar haalt het slachtoffer de informatie?
Er zit een vertraging in de informatieverstrekking. Bied
liever de mogelijkheid om informatie te halen. Die gelegenheid is een slachtoffer tot op heden nog niet geboden. Wat verandert er in de betrokkenheid, en vooral
het gevoel weer in controle te zijn bij een slachtoffer,
wanneer deze zijn eigen dossier kan inzien? Hoeveel
werk neemt dat uit handen? Als een slachtoffer actief
de voortgang ziet en waar nodig actief een bijdrage
kan leveren? Of in ieder geval begrijpt waar de zaak op
“hangt”?

Er moet iets veranderen

Transparantie neemt toe
door TTP-app

De TTP-app; minder administratie, meer
transparantie
TTP Expertise biedt zijn klanten de mogelijkheid om
die actieve rol van het slachtoffer (en belangenbehartiger) te ontwikkelen. Dat gebeurt onder andere via de
TTP-app. Een tool die zowel de schadebehandelaar als
de wederpartij direct inzage geeft in de status en voortgang in een dossier. Maar ook zorgt dat ontbrekende
info, onbeantwoorde vragen, te maken afspraken en
uitwisseling van stukken en betaalinformatie online
plaatsvinden. Wat verandert er dan? Het slachtoffer is
in staat om zich het dossier eigen te maken, krijgt begrip voor het traject en de fase waarin de behandeling
zich bevindt en kan waar mogelijk zelfs een actieve rol
pakken. De schadebehandelaar ervaart een afname in
hoeveelheid inkomende stukken, inkomende herinneringen en klachttelefoontjes en krijgt meer tijd en gelegenheid om tot de kern van het werk te komen; de
beoordeling en de strategische stappen in het letselschadedossier.
Marc Punt (To The Point Expertise)

Transparantie leidt tot gezamenlijke
oplossingen

Wij weten dat transparantie en heldere uitleg over de te
nemen stappen in de afwikkeling het begrip verhoogt
en uiteindelijk de bereidheid tot medewerking aan een
redelijke en billijke afwikkeling sterk verbetert. Alles
wat die positieve en constructieve houding belemmert
zal zich uiteindelijk vertalen in de schadeomvang, omdat het slachtoffer een grotere schade ervaart door haperingen in het proces. TTP weet dat door deze app de
transparantie toeneemt en ziet dit als een versterking
van zijn rol om snel en efficiënt een voor alle partijen
bevredigende oplossing te vinden in letselzaken.
Interesse? We komen graag langs om onze aanpak uiteen te zetten. <
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Forse toename schade
aan zonnepanelen
Een calamiteit met hagelschade aan zonnepanelen. Dat was de reden waarom Eveto zich ook ging richten op
de zonnepanelensector. Verzekeraars hadden namelijk behoefte aan een gespecialiseerd, onafhankelijk bureau
waar ze terechtkonden met vragen over schade aan onder andere zonnepanelen en omvormers. Het bedrijf,
dat gespecialiseerd is in technische advisering en inspecties na een calamiteit, focust zich onder andere op
windmolens en zonnepanelen, een markt waarin het aantal schades de laatste jaren fors toeneemt.
Door Cindy van der Helm

Marco Smulders is een van de medewerkers die zich
heeft toegelegd op de werking van zonnepanelen.
“Onze rol is het doormeten van installaties of het controleren van de opbrengst van zonnepalen na brand-,
storm-, hagel- en bliksemschade aan zonnepanelen.
Wij leggen dus geen zonnepanelen aan. Verkopen ze
niet. Het enige wat wij doen is het controleren en de
huidige status bepalen van PV-installaties; het geheel
van een installatie, de zonnepanelen en omvormers.”
Marco heeft zitting in een adviesorgaan en geeft regelmatig trainingen aan verzekeraars ten aanzien van veiligheidsaspecten en veel voorkomende problematiek.
Toen Eveto met deze dienst startte kwamen zij regelmatig zonnepanelen tegen van een lagere kwaliteit of
waarvan de installatie niet naar behoren was aangelegd. Het mooie is dat het bedrijf alle technologische
ontwikkelingen op de voet heeft kunnen volgen. Door
zich te specialiseren in een scala aan meetmethodes
komt Eveto beslagen ten ijs.

Diverse meetmethodes
“Ons team hanteert verschillende meetmethodes die
variëren van het doen van optische metingen, monitoring op afstand tot het doormeten van installaties,”
licht Marco toe. “Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat
een omvormer een storing heeft of dat zonnepanelen niet optimaal presteren. Dankzij onze werkwijze
komt duidelijk naar voren hoe een installatie functioneert. Dat is onze kracht. Het is dan ook aan ons om
- indien mogelijk - te bepalen wat de oorzaak van een
schade is. Is er bijvoorbeeld sprake van blikseminslag,
van hagelschade of is het paneel of de omvormer gewoon defect?”

Schadevergoeding op basis van berekening
inkomstenderving kan de schadelast enorm
verlagen
44
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In het merendeel van de gevallen wordt Eveto ingeschakeld na een calamiteit en eigenlijk altijd omdat er
iets aangetoond moet worden. Om te bepalen of een
evenement al dan niet gedekt is, waarvoor een heldere
rapportage nodig is.

Vogelpoep oorzaak warmteontwikkeling
zonnepaneel

“Ook maken wij bij een meting de vergelijking met de
standaard testcondities vanuit de fabriek. Vaak zien
wij dat de doelstellingen van een paneel niet worden
gehaald. Met onze methodiek kunnen wij bijvoorbeeld
zien of een probleem met een zonnepaneel van inwendige aard is. Of en waar er sprake is van extreme warmteontwikkeling. Vaak is vuil zoals vogelpoep, zand en
hars van de bomen, de oorzaak van warmteontwikkeling op een zonnepaneel. De meeste zonnepanelen
worden namelijk niet goed schoongehouden, simpelweg omdat mensen niet weten dat een zonnepaneel
schoongemaakt moet worden. Een paneel ligt in een
bepaalde hoek waardoor het vuil zich ophoopt. De gedachte dat zo’n paneel wel door de regen schoon zal
worden gespoeld is niet terecht. Vogelpoep spoelt niet
zomaar weg. Advies hierin is om de panelen te laten reinigen door een specialist.”

Defecte indak zonnepanelen
“Als wij te maken hebben met defecte indak zonnepanelen kunnen wij - door metingen te verrichten –
vaststellen wat de oorzaak van het defect is. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat de installatie achter het zonnepaneel te warm is geworden. Die panelen moeten
hun warmte kwijt kunnen. Het gebeurt soms ook dat
indak zonnepanelen verkeerd geïnstalleerd zijn waardoor zij niet kunnen ventileren met als gevolg dat het
te warm wordt achter een dergelijk paneel. Die temperatuur kan dan wel oplopen tot zo’n 65 à 70 graden. In
dat geval zou bijvoorbeeld de bekabeling kunnen gaan

smeulen, waardoor het zonnepaneel uitvalt of tot ontbranding komt wat helaas ook voorkomt. Het is dan
aan ons om uit te zoeken wat er aan de hand is.”

Monitoring na inslagschade
Een enkele keer wil een tussenpersoon of verzekeraar
100% zekerheid dat de installatie betrouwbaar is. Dan
verzoeken ze Eveto gedurende enige tijd te monitoren.
Zo was er laatst nog sprake van enkele panelen die inslagschade hadden. De kapotte panelen werden vervangen en de overige hebben ze doorgemeten. “Daarop
kregen wij de vraag of de installatie nog wel betrouwbaar was,” licht Marco toe. “Wij hebben de zonnepanelen vervolgens jaarlijks doorgemeten en de installatie
op afstand gemonitord. Als er namelijk een afwijkende
verzwakking in de opbrengst zichtbaar is, dan weet je
dat er iets met de installatie aan de hand is. Daarnaast
worden wij ook ingeschakeld door rechtsbijstandsverzekeraars, omdat de opbrengst van een installatie
enorm schommelt. Op basis van metingen kunnen wij
dan rapportages met verbeterpunten aanleveren. En
bij dat advies stopt ons werk dan weer.”

Dak met 800 panelen. De lichtere vlek
op de foto toont warmteontwikkeling
aan.

Claimen uit onwetendheid
Eveto merkt dat eindgebruikers van zonnepanelen
niet altijd kennis in huis hebben omtrent hun installatie, waardoor er soms vanuit onwetendheid geclaimd
wordt. Zo claimde een echtpaar op advies van een installateur dat de PV-installatie total loss was als gevolg
van blikseminslag. Na monitoring op locatie ontdekte
Eveto dat er alleen maar een storing was opgetreden.
Door de beveiligingsstop, een soort van zekering, om
te zetten sprong de installatie weer aan. De daadwerkelijke kosten waren dus maar een fractie van het geclaimde bedrag.

Nulmetingen
Het bedrijf wordt ook van tijd tot tijd ingezet om een
nulmeting te doen. Iets wat eigenlijk altijd gedaan zou
moeten worden, omdat verzekerde zo kan aantonen
hoe de panelen waren op het moment dat ze geïnstalleerd werden. Wel zo gemakkelijk in het kader van aansprakelijkheidskwesties. Aansprakelijkheid is namelijk
altijd lastig te bewijzen. Aanvankelijk garandeerde men
een opbrengst van 25 jaar, terwijl de installateur soms
al failliet is als mensen schade krijgen. Hierdoor zijn
gedupeerden aangewezen op de fabrieksgarantie wat
best lastig is als het zonnepaneel uit bijvoorbeeld China komt. Want je ziet nu al dat panelen ruim binnen die
25 jaar kapot gaan of niet optimaal presteren. Of dat fo-

Hagelinslag kan forse schade aan
zonnepanelen veroorzaken

lie loslaat. Folie wordt in een soort van ‘tosti ijzer’ op de
panelen bevestigd. Als dat proces te kort is kan de folie
loslaten. Gevolg daarvan is dat er bijvoorbeeld vocht
intreding plaatsvindt of dat panelen in defect treden.
Dit zien wij vooral bij de zonnepanelen die van mindere
kwaliteit zijn. Feit is dat de kwaliteit van de zonnepanelen met de jaren steeds beter wordt.”

Lijnrecht tegenover installateur
“Wij staan in onze adviezen soms lijnrecht tegenover
een installateur,” besluit Marco. “Zo was er laatst sprake van een enkel defect zonnepaneel op een dak vol
zonnepanelen. Aangezien het type paneel niet meer
gemaakt wordt, adviseerde de installateur alle panelen
te laten vervangen. Verzekerde wilde namelijk geen paneel met een andere glans en kleur op het dak. Daarop
werden wij ingeschakeld. Wij hebben vervolgens berekend hoe hoog de inkomstenderving zou kunnen
zijn, uitgaande van de langst mogelijke leeftijd van de
zonnepanelen die bij gedupeerde op het dak lagen. Op
basis daarvan heeft de verzekeraar een schadevergoeding aangeboden die geaccepteerd is door verzekerde.
Verzekerde blij. Verzekeraar blij.” <
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Van retrospectie naar
toekomstverwachting
Troostwijk introduceert indexcijfer voor gebouwen van voor 1940 en nieuwe methodiek voor het
bepalen van indexcijfers
Troostwijk startte in 2002 met de publicatie van indexcijfers voor herbouwwaardes en was daarmee het
eerste taxatiebureau dat indexcijfers leverde speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche. En nu
heeft Troostwijk wéér een primeur. Twee eigenlijk. Werden tot nu toe de cijfers voornamelijk gebaseerd op
de prijsontwikkelingen in de voorgaande periode, vanaf 1 januari 2019 worden de waardeontwikkelingen
gebaseerd op toekomstverwachtingen. Naast deze indexcijfers voor bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen
en bedrijfsinventaris, zal Troostwijk per genoemde datum ook starten met een nieuw indexcijfer speciaal voor
gebouwen ouder dan 1940. Twee unieke ontwikkelingen waar de gehele markt profijt van heeft.
fers en ontwikkelingen uit de markt, wordt een gemiddeld indexcijfer verkregen. Op dit moment wordt de
Troostwijk Index al door 250 bedrijven uit de verzekeringsbranche gehanteerd, waaronder veel grote makelaars en verzekeraars. De indexcijfers die Troostwijk
afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan
een specifiek type vastgoed of een specifieke branche,
behoudens het nieuwe indexcijfer voor panden ouder
dan 1940.

Cijfers baseren op inschatting
prijsstijgingen

De nieuwe indexcijfers worden toegelicht door Marcel Bromet, Manager Waardebepalingen Troostwijk Taxaties, en
Eric Roode, Directeur Troostwijk Taxaties (r.).

Door Cindy van der Helm

Fotografie: ZZindi Corporate
Communicatie
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Bij de bepaling van indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van verschillende informatiekanalen en bronnen,
waaronder data afkomstig van Troostwijk Research,
de researchafdeling die alle data van de Troostwijkafdelingen verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische
taxaties, contra-expertises en inspecties verzamelt en
analyseert. Zo taxeert Troostwijk gedurende een jaar
duizenden panden en inventarissen, is betrokken bij
honderden schades en beschikt daardoor over een
schat aan eigen data. Uit al die data, aangevuld met cij-
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“Op het moment dat er geen grote schommelingen
zijn kan je je cijfers prima op het verleden baseren,”
aldus Eric Roode, die als Directeur Taxaties verantwoordelijk is voor de tak Verzekeringstaxaties. “Heb je
daarentegen te maken met forse schommelingen en
prijsstijgingen zoals nu het geval is, dan loop je achter
de muziek aan. Met als gevolg dat de verzekerde waarde onvoldoende is geïndexeerd, waardoor het gevaar
op onderverzekering ontstaat. Daarom hebben we
geacht een ander indexcijfer te moeten ontwikkelen,
waarbij we niet terugblikken, maar juist naar de toekomst kijken. Dankzij de kennis en cijfers van al onze
taxateurs, inspecteurs en contra-experts samen, zijn
wij in staat om een goede inschatting te maken van
de te verwachten prijsstijgingen. De nieuwe cijfers zijn
per 1 januari aanstaande beschikbaar, zodat verzekeraars en andere gebruikers op tijd het nieuwe indexcijfer kunnen toepassen. In de loop van 2019 zullen we

een controle op die cijfers uitvoeren. Als blijkt dat wij
iets te hoog of te laag zitten, verdisconteren we dat met
de inschatting van het volgende jaar.
Om tot een goed indexcijfer te komen hebben wij
verschillende gebouwtypen gedefinieerd. De prijsstijgingen voor panden als bedrijfshallen en kantoorgebouwen zijn verschillend, om maar een voorbeeld
te noemen. Wij maken berekeningen van meerdere
gebouwtypes. Al die verschillende soorten gebouwen
hebben we immers met tekeningen en al in portefeuille. We hebben daarvan ook alle elementenbegrotingen
gemaakt. Door een methodiek te ontwikkelen om al
deze data, aangevuld met getallen die we uit de markt
krijgen, te verwerken zijn we in staat accurate indexcijfers te destilleren. Omdat verzekeraars niet blij worden
van allemaal verschillende indexcijfers per gebouwtype, hebben we een gemiddelde gemaakt van al die
cijfers.”

Speciaal indexcijfer voor gebouwen van
voor 1940

“Daar gaan wij alleen één uitzondering op maken: een
variant voor gebouwen van voor 1940. Hieronder vallen ook monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten. Bij dit type gebouwen val je namelijk terug
op de traditionele, duurdere bouw en duurdere materialen. Denk aan traditionele houtconstructies, metselwerkverbanden, kozijnen met glas in lood, lambrise-

ringen en stucwerk ornamenten. Daar hebben wij een
apart indexcijfer voor ontwikkeld. Voor het herbouwen
van monumenten is vakmanschap vereist, waar steeds
minder mensen over beschikken. Doordat er steeds
minder aanbod komt zullen de prijzen omhooggaan.
Ambacht wordt duurder en duurder. De tarieven van
vakmensen die de oude technieken beheersen, kunnen
wel twee tot drie procent per jaar extra stijgen. Reken
dat maar eens uit over een periode van zes jaar. Vandaar dat we vanaf komend jaar die prijsverschillen inzichtelijk willen maken.”
“Ons taxatierapport is bedoeld om bij schade de zekerheid te hebben dat het verzekerd bedrag toereikend is,”
vervolgt Marcel Bromet, Manager Waardebepalingen.
“Een taxatierapport geeft de herbouwwaarde aan van
het moment waarop je aan het taxeren bent. Het getaxeerde bedrag wordt op peil gehouden middels het
indexcijfer, dat, gezien de prijsstijgingen van de laatste
jaren, accurater is dan het oude cijfer.” Bromet is als
Manager Waardebepalingen primair verantwoordelijk
voor het product Waardevaststellingen in opdracht van
verzekeraars, gevolmachtigden en makelaars. Met zo’n
waardevaststelling kunnen verzekeraars hun klanten
de garantie tegen onderverzekering op een open polis
geven.

VvE’s
Op de vraag hoe Troostwijk tot dit unieke, nieuwe inwww.schade-magazine.nl
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dexcijfer is gekomen, antwoordt Marcel Bromet: “De
vraag kwam eigenlijk vanuit de markt. Er zijn partijen
die VvE’s verzekerd hebben die zich afvroegen of de
indexatie wel in de pas loopt voor VvE’s. Beheerders
hebben namelijk dagelijks te maken met schades. Vaak
zijn dat relatief gezien kleine schades waardoor het lastig is een betaalbare aannemer te vinden, omdat die
genoeg ander werk te doen heeft. De kosten voor die
deelschades staan dan ook niet in verhouding tot de
totale waarde. De ontwikkeling van de herbouwwaardes van VvE’s in het algemeen, sluit echter gewoon aan
op de algemene indexcijfers. Gaandeweg het proces
ontdekten we echter wel dat je naar de bouwperiode
kan en moet kijken, omdat die herbouwwaarde uit de
pas loopt ten opzichte van modernere panden. Daarom
hebben wij specifiek voor panden van voor 1940 die index ontwikkeld.
We creëren dus een algemeen indexcijfer, dat voor
alle type gebouwen te gebruiken is en daarnaast een
indexcijfer, specifiek voor oudere gebouwen. Als opdrachtgevers echter het specifiekere indexcijfer willen
gebruiken, omdat dat meer van toepassing is op het gebouw, dan moeten ze wel weten of het pand van voor
1940 is. Voor sommige verzekeraars blijkt het lastig om
te bepalen welk deel van hun portefeuille voor 1940 is
gebouwd.”

Doorlichten van portefeuilles
Gelukkig is dat iets dat Troostwijk ook kan verzorgen:
het doorlichten van dergelijke portefeuilles. Zij kennen
het bouwjaar van verzekerde panden en kunnen een inschatting maken in hoeverre de index valide is.
Bromet: “Het is een zoektocht. Waar kan je werken
met zo algemeen mogelijke gegevens, maar toch recht
doen aan de accuraatheid van die indexcijfers. Bij een
gematigde economische ontwikkeling fluctueren de
cijfers beperkt. Dan kan je prima uit de voeten met cijfers in retrospectief. Nu we echter de laatste jaren in de
hoogconjunctuur geconfronteerd worden met zulke
enorme prijsstijgingen, moet je je toch baseren op andere cijfers. Wat wij daarnaast ook willen benadrukken,
dat is dat verzekeraars voor de geldigheid van een taxatierapport geen te lange termijn meer zouden moeten
afgeven. Die langere termijn van soms wel 10 jaar is
ontstaan in de crisisperiode. Toen had men simpelweg
geen geld over voor de zesjaarlijkse hertaxatie. Als je nu
weer zo’n lange periode aanhoudt kom je bij herbouw
in de problemen, zeker bij oude gebouwen. Daarom
zijn wij van mening dat je, nu de markt zo in beweging
is en de prijzen zo enorm stijgen, terug zou moeten
naar een kortere geldigheidsduur. Wij adviseren dan
ook voor panden van voor 1940 een geldigheidsduur

die past bij het type gebouw. De kans op onderverzekering is namelijk te hoog.”

Van kwartaal- naar jaarcijfers
De nieuwe indexcijfers zijn niet alleen accurater, met
de introductie ervan wordt het volgens Eric Roode ook
eenvoudiger voor de markt. Het algemene indexcijfer
en het indexcijfer vóór 1940 laat Troostwijk aansluiten
op de huidige reeks, zodat afnemers de cijfers met een
eenvoudige rekenexercitie in hun systemen kunnen
integreren. Wat wel verandert is dat Troostwijk van
kwartaal- naar jaarcijfers gaat. 2019 wordt een overgangsjaar. Normaliter werden de cijfers per kwartaal
aangepast. Het komende jaar kunnen verzekeraars
ieder kwartaal de kwartaalcijfers middels een eenvoudige formule omrekenen naar de jaarindex. Vanaf eind
2019 zullen alle cijfers bijgewerkt zijn en zal er alleen
nog met de jaarindex gewerkt worden. <
www.schade-magazine.nl
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Discussies over samenwerking
op De Letselschade Raadsdag
De Letselschade Raadsdag 2018 kende een thematisch zeer gevarieerd programma, met maar liefst tien
sprekers, negen panelleden en gefilmde interviews met zeven Platformleden. Daarnaast was er een actieve
inbreng vanuit de zaal met betrekking tot tal van discussiepunten. Twee vragen stonden centraal, namelijk hoe
het verder moet met De Letselschade Raad en hoe het verder moet met het register of het keurmerk van De
Letselschade Raad. Discussies waren er vooral over achterstanden bij verzekeraars en over de opstelling van
advocaten die niet aan het register willen meedoen. Kortom: een overvolle middag op donderdag 22 november
2018 in Theater Gooiland in Hilversum.
inziens trots op zijn.” Remco Heeremans besprak in dit
kader twee resultaten die onlangs zijn opgeleverd, namelijk de aanbeveling om in de letselschadebehandeling met één in plaats van twee of zelfs drie medisch
adviseurs te werken, en de handreiking voor de letselschadebehandeling in het geval van een traumatisch
hersenletsel. “Wij zijn er als De Letselschade Raad om
jullie te dienen”, aldus Heeremans tot slot, “maar ook
om de sector verder te brengen.”

Rondje langs de velden

Heeremans

Foto’s: Wilmar Dik
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Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad
sinds mei 2018, vertelde in zijn presentatie over zijn
kennismaking met de letselschadebranche, waarbij
zeker van een vliegende start mag worden gesproken.
“Nog geen twee uur was ik in dienst”, aldus Heeremans,
“of ik ontving een brief van ASP met de boodschap dat
inschrijving in het register van De Letselschade Raad
niet verenigbaar zou zijn met het lidmaatschap van
ASP. Dat was uiteraard niet de ideale start zoals ik die
van tevoren had bedacht.” De boodschap van ASP was
juist daarom onverhoopt, omdat Remco Heeremans
een overtuigd polderaar is. “De belangrijkste boodschap die ik iedereen vandaag zou willen meegeven”,
zo zei hij, “is dat wij vertrouwen in elkaar kunnen hebben en in de structuur waarbinnen wij overleggen, namelijk De Letselschade Raad. Juist in tijden waarin dat
vertrouwen wat verder weg lijkt, is het goed eens na te
gaan wat we in de afgelopen periode met zelfregulering
allemaal hebben bereikt, want daar kunnen we mijns
www.schade-magazine.nl

Tijdens een zogenoemd rondje langs de velden werd
een overzicht gegeven van de stand van zaken in verschillende projecten en werkgroepen van De Letselschade Raad. Mr. Berber Laarman, docent gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht, sprak over
de stand van zaken met betrekking tot de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). Zij betoogde
dat er voor patiënten na een medisch incident één
aanspreekpunt moet zijn, evenals overleg tussen alle
verschillende betrokkenen bij de afwikkeling van zo’n
medisch incident. Dr. Rianka Rijnhout, voorzitter van
de Werkgroep Normering, vertelde over de projecten die zijn afgerond, nog lopen of zijn gestaakt. Dat
laatste betrof een project waarin tot een objectief en
eenduidig rekenmodel voor de rente- en inflatiegrondslag ten behoeve van de kapitalisatie van toekomstige
schade moest worden gekomen. Rijnhout: “Een van de
partijen had zwaarwegende bezwaren tegen het concept. Wij werken op basis van consensus en draagvlak
en als dat er niet is, stoppen we ermee en gaan we ons
op andere mooie projecten focussen.” Mr. Melissa de
Groot, secretaris van het project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims, gaf aan dat er inmiddels
voldoende aanknopingspunten zijn om ervan uit te
gaan dat zo’n gedragscode problemen kan oplossen.

“Mocht u daaraan willen bijdragen, laat het ons dan
weten. De Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims laat zich immers moeilijk tot stand brengen zonder deskundigheid en betrokkenheid van de branche
zelf.” Mr. Ivanka Dijkstra, jurist en beleidsmedewerker
bij De Letselschade Raad, gaf de aanwezigen inzicht in
de tweede herziening van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Zij behandelde de mogelijke verbeterpunten zoals die in vier brainstormsessies tijdens
De Letselschade Raadsdag in 2017 waren aangegeven.
Linda Renders tot slot behandelde de voortgang met
het register herstelgerichte dienstverlening. Zij zei:
“Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor onze
doelgroep, maar wij willen ook een kwaliteitsborging
en vinden scholing van essentieel belang, zodat iedere
startende herstelgerichte dienstverlener weet wat letselschade is, het speelveld kent en snapt welke belangen er zijn.”

Zonder wrijving geen glans
Prof. dr. Eric Fischer, vroeger onder meer directeur van
het Verbond van Verzekeraars en tegenwoordig decaan
ad interim van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft, keek terug op de twintigjarige geschiedenis van wat eerst het
Nationaal Platform Personenschade heette en daarna
De Letselschade Raad. “Ik heb nog eens de statuten
doorgenomen en ben daar ook retrospectief zeer tevreden mee. Kijk ik nu naar wat er is bereikt, waarmee men
bezig is en wat er in het vooruitzicht is gesteld, dan ben
ik daar zeer van onder de indruk.” Eric Fischer maakte
een vergelijking tussen de gang van zaken in De Letselschade Raad en die in de ICHEIC, de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims. Fischer
was van 1997 tot 2006 lid van deze commissie, die tot
doel had een bestemming te vinden voor Joodse verzekeringstegoeden die na de Tweede Wereldoorlog niet
meer konden worden uitbetaald – een vraagstuk met
grote financiële en vele tegengestelde belangen. “Dat
proces is zeer bevredigend afgesloten”, aldus Fischer,
“en dat kwam met name door de gedragsregels die van
tevoren waren vastgesteld. Van de dertig à veertig commissieleden werd verwacht dat zij met de belangen van
alle anderen rekening zouden houden, begrip voor hun
standpunten zouden hebben en de anderen zeker ook
wat zouden gunnen. Zo bleek het mogelijk om tot een
vergelijk te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook
jullie hierin zullen slagen!”

Capaciteit bij verzekeraars
De eerste paneldiscussie betrof de vraag waar het heen
moet met De Letselschade Raad. Onder leiding van

Fischer

dagvoorzitter Ivo Giesen discussieerden Leo De Boer
(Verbond van Verzekeraars), Robert Andriessen (Andriessen Expertise), Mark van Dijk (Flyct) en Remco
Heeremans (De Letselschade Raad) over een aantal
stellingen. De discussie spitste zich toe op een punt
van zorg, namelijk de teruglopende capaciteit bij verzekeraars en de toenemende achterstanden als gevolg
daarvan. Directeur bij het Verbond Leo De Boer zei
hierover: “In zijn algemeenheid zijn de resultaten over
de afgelopen jaren niet best, zeker niet in de schadesector. Schadeverzekeraars hebben in de afgelopen
vijf jaar tussen de vijf cent op elke euro toegelegd en
drie cent op elke euro verdiend. Wat je specifiek op
het gebied van letselschadebehandeling ziet, is dat
het systeem zo complex is en zo veel professionaliteit
vereist, en dus opleiding, dat goed opgeleide mensen
al snel vrij gemakkelijk door organisaties die daar behoefte aan hebben, worden weggehaald. Dat is hun
goed recht, maar het leidt wel tot krapte aan de kant
van verzekeraars. Bovendien zitten we in een periode
van arbeidsmarktkrapte, dus ook dat werkt niet mee.
En het zal niet zo zijn, dat verzekeraars een zak met
geld uit hun tas zullen halen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.”

De essentie van een blockchain
Blockchainondernemer Bart van Maarseveen hield
een betoog over de mogelijke toepassingen van blockchains in de verzekeringsindustrie. Hij legde uit dat de
bedenker van de bitcoins en blockchains onbedoeld
www.schade-magazine.nl
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nomie, om blockchains toe te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
of fietsverzekeringen in een besloten community. Ook
die netwerken zijn op vertrouwen gebaseerd. Normaliter heb je vertrouwen in een bank, een notaris of een
overheid, maar in het geval van een blockchain heb je
vertrouwen in elkaar.”

Soorten keurmerken

Eerste panel met Heeremans, De
Boer, Andriessen en Van Dijk

voor drie belangrijke bijverschijnselen heeft gezorgd:
triple entry accounting (bij een betaling van de een aan
de ander is de boekhouding van de een in feite dezelfde
als de boekhouding van de ander, waarbij het systeem
een derde entry afdwingt en zo de administratie waterdicht maakt), temper proof time stamps (wanneer je
van een contract een ‘digitale vingerafdruk’ maakt door
het met een heel kleine transactiebitcoin naar jezelf te
sturen, dan heb je in het meest beveiligde netwerk dat
er bestaat een bewijs dat dit contract daadwerkelijk
bestond op het moment dat je het verstuurde) en smart
contracts (gegarandeerde processen, want ze zijn in de
blockchain geregistreerd, of onstopbare processen, bijvoorbeeld als je wilt dat een regering of een hacker een
bepaald proces niet kan stoppen). Van Maarseveen: “In
de verzekeringswereld doen zich momenteel veel pogingen voor, enigszins geïnspireerd door de deeleco-

Mr. Wim Glorie, directeur van het Keurmerkinstituut,
sprak over soorten keurmerken en de ambities daarmee. Hij zei: “Wie met een keurmerk aan de gang gaat,
moet zich goed realiseren dat het op een ambitieuze
manier moet worden ingevuld. Je moet er om te beginnen voor zorgen dat het een fair keurmerk is. Je moet
daarom heel goed weten wat er de doelstelling van is.
Ook voor uw opdrachtgevers moet het duidelijk zijn
wat zij eraan hebben, want zij gaan op basis van het
hebben van een keurmerk met partijen in zee. Belangrijk is verder dat er een duidelijke en transparante set
van criteria wordt geformuleerd waar kandidaten voor
het keurmerk aan moeten voldoen. Zeker in uw geval,
met verzekeraars, advocaten, belangenbehartigers
en herstelgerichte dienstverleners, is het belangrijk
dat u de criteria naar die verschillende marktpartijen
segmenteert. U kunt immers niet verwachten dat elke
marktpartij onder dezelfde set criteria gaat opereren.
Daarnaast is een klachtbehandeling en arbitrage noodzakelijk en dat mis ik binnen het huidige register van De
Letselschade Raad. Een claim waar het gaat om kwaliteit en bedrijfsvoering en de stelling dat je het beter
doet dan de conculega die geen keurmerk heeft, zijn
van veel minder waarde als daar geen klachtbehandeling en arbitrage tegenover staan. ‘Last but not least’
is promotie belangrijk. Een keurmerk is niets waard als
de markt en uw afnemers er niet mee bekend zijn.”

ik lid zou zijn van een vereniging die het mij verbood
lid te zijn van een keurmerksysteem, dan zou ik bij die
vereniging afnokken.” Arjan Loonstra (onderzoeker bij
Q-Consult Progress Partners) was het meest uitgesproken in zijn stellingname. “Ook ik denk dat de argumenten van ASP niet kloppen. Twee jaar geleden heb ik een
analyse gemaakt van alle eisen die LSA aan haar leden
stelt en de eisen die het register van De Letselschade
Raad aan marktpartijen stelt. Daar zit vrijwel geen licht
tussen. In het persbericht van ASP staat dat het register
de advocaat zou beperken om voor de belangen van
het slachtoffer op te komen. Ik nodig ASP uit om samen
met mij eens te kijken of dat echt klopt. Ik denk niet dat
het bestuur van ASP het reglement van het register echt
heeft gelezen.”
Glorie

“Inspirerende middag”
De Letselschade Raadsdag werd door mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van De Letselschade Raad, afgesloten.
“Het was een heel mooie middag”, aldus Joustra. “Als
voorzitter bemoei ik me wel eens met dingen die niet
helemaal goed gaan, problemen die zich voordoen,
mensen die niet willen meewerken. Ook is er vaak een
roep om wetgeving of een algemeen bindend verklaring of wat dies meer zij. Ik ben er zelf nooit zo voor
om al te snel naar dwangmiddelen te grijpen. Ik vind
het heel mooi dat zaken kennelijk inhoudelijk zo aanspreken, dat ze op vrijwillige basis kunnen gebeuren.

Hetzelfde geldt voor de producten die onder auspiciën
van De Letselschade Raad worden gemaakt, waar ook
op vrijwillige basis aan wordt meegewerkt. Wat dat betreft vond ik het een heel inspirerende middag – voor
het bestuur dankzij de discussies over het register en
het keurmerk, maar ook voor de mensen die bij De Letselschade Raad werken. Zij zijn dag in dag uit met de
goede dingen bezig, de dingen die slachtoffers verder
helpen in de wondere wereld waar zij niet vrijwillig voor
hebben gekozen. Ik denk dat dat een groot goed is.” <

Strategisch onverstandig
In de daaropvolgende paneldiscussie over de vraag
waar het naartoe moet met het register of keurmerk
van De Letselschade Raad, werd vooral de weigerachtige opstelling van ASP breed uitgemeten. De panelleden hadden er geen goed woord voor over. Marco
Speelmans (Aegon Nederland): “Als je wilt meepraten,
moet je ook meedoen en niet vanaf de zijlijn wat gaan
roepen.” Ard Korevaar (zelfstandig belangenbehartiger
voor slachtoffers): “Willen is kunnen. Kunnen ze het
niet, dan houdt het op.” Freek Schultz (zowel advocaat
als register-expert): “Ik vind het inhoudelijk onjuist
en strategisch onverstandig. De argumenten kloppen
niet.” Victor Jammers (Slachtofferhulp Nederland): “Als

Van Maarseveen
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Joustra

Tweede panel met Speelmans, Schulz, Korevaar, Jammers en Loonstra
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Geurbehandeling

Je hebt pas in de gaten
wat geur met je doet als je
het zelf beleeft
Geurbehandeling. Twee jaar na de introductie is dat nog steeds een unieke dienst waarmee Dolmans
langzaamaan de markt verovert. Niet alleen omdat de behandeling er aan bijdraagt dat gedupeerden weer
snel hun werkzaamheden kunnen hervatten, maar ook omdat deze behandeling geen enkel gevaar oplevert
voor mens en dier. Na een ozonbehandeling, die van oudsher in de calamiteitenmarkt wordt ingezet om
hinderlijke luchtjes verwijderen, is het immers niet toegestaan om in de geozoniseerde ruimte te verblijven. Bij
geurmanagement daarentegen wordt gewerkt met etherische oliën die geuren afgeven en dus niet schadelijk
zijn. Mensen kunnen gewoon in de ruimte blijven en hoeven hun werk niet te onderbreken.
In het onderbewuste is geur een heel belangrijk aspect.
Geuren roepen emotie op. Neem nu smaak. 90% van
een smaak wordt bepaald door de geur. Mensen slaan
geuren op en koppelen er een gevoel aan. Dit is een instinctief proces. Iemand die bijvoorbeeld spruitjes niet
lekker vindt, associeert de geur van spruitjes direct met
vies eten. En dat terwijl diezelfde geur voor iemand die
wel van spruitjes houdt een heel andere associatie oproept. Dit geldt ook voor alles wat je van jongs af aan
associeert met iets vies, iets lekkers, iets moois etc. Zo
roept de geur van brand, vocht en schimmel zonder uitzondering een negatieve associatie op.

Psychologisch effect van geur

Door Cindy van der Helm
Fotografie: Dolmans
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Het is eigenlijk frappant hoe weinig we feitelijk met geuren doen en hoe klein het bewuste gebruik van ‘geur’
is. Dolmans Calamiteiten Diensten gebruikt nou juist
wél het psychologische effect van geuren door speciale geurapparatuur te plaatsen na calamiteiten. Geurmanagement is geen vervanging van ozoniseren. Bij
geurmanagement wordt de geur gemaskeerd en niet
definitief verwijderd. Om de stank definitief te verwijderen zal de stankbron moeten worden aangepakt.
Geurmanagement zorgt er wel voor dat de klant een
andere beleving heeft en de eventueel heftige emotie
niet opnieuw beleeft. “We zijn nu twee jaar onderweg
en merken dat gedupeerden het als een zegen ervaren,”
aldus Peter de Vrij, geurmanager en vestigingsmanager
van de locatie in Hengelo. “Niemand wil immers graag
werken in een omgeving die niet fijn ruikt. En ook al is
er soms sprake van maar een heel klein beetje stank,
mensen worden toch steeds herinnerd aan die ene vervelende gebeurtenis. En dat is al naar genoeg. Geur is
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Peter de Vrij is geurmanager bij Dolmans en vestigingsmanager van de locatie
in Hengelo

echt een beleving.
De reacties in het zakenleven zijn overweldigend. Gisterochtend was ik aanwezig op een school waar na een
calamiteit een forse brandlucht in lokalen en gangen
hing. Leerlingen moesten hierdoor thuisblijven. Toen
we de inzet van geurmanagement met de directeur van
de school bespraken was ze er aanvankelijk sceptisch
over. We hebben haar kunnen overtuigen om toch een
tiental stand-alone apparaten in te zetten. Toen ik vanmorgen, één dag later dus, met haar de school binnentrad was het eerste wat ze zei: “Wat ruikt het lekker. Het
lijkt alsof er iets is gebeurd.” En dat terwijl de brandhaard nog steeds aanwezig was”.
Geur kan mensen op een bepaalde manier vrolijk en
blij maken. Kijk naar een wellnessoord. Daar ruik je de

wellness bij binnenkomst. Die geuren worden versterkt
door geurapparaten die Dolmans ook inzet. Want Dolmans krijgt ook niet-schade gerelateerde opdrachten
om de geur in een ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld
door aannemers die graag een frisse geur willen in een
pand dat te koop staat en muf ruikt. Zodoende groeit
onze ervaring en de inzetmogelijkheden van onze geurmanagementdienst steeds verder.

Het gaat om wat de klant verwacht
Onze geurcartridges zijn in wel duizend en één geuren
te verkrijgen. Het gaat erom wat de klant verwacht. Zo
wilde een bakkerij de eerste dag na de calamiteit de
geur van appeltaart. Een kledingwinkel wilde de geur
van stof en leer. Wij kunnen simpelweg de beleving van
mensen veranderen door middel van geur.”
Geurmanagement is niet iets dat Dolmans heeft uitgevonden. Geurmanagement wordt al langer commercieel ingezet. Dolmans is daarentegen wel het
enige reconditioneringsbedrijf in Nederland dat geurmanagement na calamiteiten aanbiedt. Vaak worden
er door reconditioneerders zogenaamde deo’s ingezet.
Dat zijn een soort van ‘geurbakjes’ die goed werken voor
de particuliere markt. Voor het zakelijke segment is het
echter te simpel en je bereikt er je doel niet mee als het
om grote ruimten gaat. De reconditioneringsmarkt zet
dan meestal ozonbehandelingen in. Ontgeuren met
ozon vindt Dolmans echter vaak te ingrijpend. Peter:
“Het is gevaarlijk om je in een geozoniseerde ruimte te
begeven en ook nog eens een heel gedoe om in een bedrijfsmatige omgeving mensen gedurende langere tijd
uit de behandelde ruimte te weren. Wij staan voor kwaliteit en willen ook bij grotere calamiteiten voldoen aan
de eisen en wensen van de klant. De oplossingen die
we tot onze beschikking hadden voldeden simpelweg
niet. Dankzij jarenlange ervaring in de reconditioneringsmarkt en onze productkennis is het ons gelukt een
geschikt product te ontwikkelen.

Reduceren omzetderving
In het begin heb je natuurlijk te maken met schade-experts die het fenomeen geurmanagement niet kennen
en zich terecht afvragen waarom we niet gewoon een
van de traditionele methodes inzetten. Geurmanagement is namelijk duurder dan het inzetten van deo’s
of ozonbehandelingen. Het voordeel is echter wel dat
een bedrijf daardoor eerder z’n werkzaamheden kan
continueren en omzet kan generen. In kostentechnisch
opzicht is het voor alle partijen goed, ook al komen de
kosten van geurmanagement voor rekening van de verzekeraar. Want als een bedrijf na een calamiteit omzetderving claimt, kan dat fors in de papieren lopen. Als
wij met behulp van geurmanagement kunnen zorgen

dat omzetderving tot een minimum beperkt blijft is dat
uiteindelijk het beste voor alle partijen.

Dolmans zet geurmanagement in bij zeker 65% van de
zakelijke schades

Inmiddels wordt geurmanagement bij zeker 65% van
de zakelijke schades ingezet. Geurmanagement helpt
de klant nou eenmaal om eerder ‘back in business’
te zijn, waardoor de claim voor verzekeraars kleiner
wordt. Door te kunnen blijven doen waar ze mee bezig waren raken verzekerden zo min mogelijk klanten
kwijt. Want dat is wat er gebeurt als klanten in een winkel komen waar een indringende geur hangt. Die gaan
naar de concurrent. Dan praat je over winkels. Maar
het wordt niet alleen bij de detailhandel ingezet, maar
overal waar mensen moeten werken, zoals kantoorruimtes, productiebedrijven en scholen.

Geurmanagers
“Door het fenomeen geurmanagement goed toe te
lichten zien schade-experts dat inmiddels gelukkig ook
in,” besluit Peter. “De toelichting wordt altijd gegeven
door onze ‘geurmanagers’. Daar ben ik er één van, samen met nog twee collega’s. We hebben uitgebreide
trainingen gevolgd en testen gedaan met geuren: wat
doet geur met je? Met z’n drieën zijn wij verantwoordelijk voor het specialisme geurmanagement binnen de
20 vestigingen van Dolmans.
Naast geurmanagers hebben wij calamiteitenmedewerkers die als specialisme Geur hebben. Die weten
exact hoe onze apparaten bediend moeten worden. Wij
hebben een app waarmee we de apparaten op afstand
kunnen bedienen en zij hebben toegang tot die app om
de fijn-afstemming op elk moment te optimaliseren. Ze
hebben ook de kennis om uit te leggen wat een geur
met mensen doet. En dan nog: wij kunnen mensen van
A tot Z informeren, we kunnen ze meenemen, maar je
hebt pas in de gaten wat geur met je doet als je het zelf
beleeft.” <

Geur is een
beleving
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WET AFFECTIESCHADE
Tel: 085-4890700

Op 1 januari 2019 wordt de wet affectieschade van kracht. Naasten van door een fout van een ander
overleden of ernstig gewonde personen zullen recht krijgen op een gefixeerde schadevergoeding
voor affectieschade. Dit zal gevolgen hebben voor de schadeafwikkeling én kan gevolgen hebben
voor de toewijsbaarheid van shockschade, zoals we die nu al kennen.

085-4890700 | of 0800-CALLRGN

Doordat een naaste door een fout van een ander dood gaat of ernstig letsel oploopt kan ook een derde
schade lijden. Op dit moment zijn alléén de expliciet in de wet genoemde schadeposten van deze derde
verhaalbaar op de aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld begrafeniskosten bij overlijden. Affectieschade (verdriet dat de derde heeft door het overlijden of zwaar gewond raken van een naaste) stond niet in de wet
en was niet vorderbaar. Vanaf 1 januari 2019 wel, onder vier voorwaarden:
-

• Ontzorgen door persoonlijke service
• Onderscheidend door landelijke aanwezigheid en lokale betrokkenheid
• Uw landelijke partner in dienstverlening
• Brandschade, Waterschade, Stormschade, Asbestsanering, Specialistische

-

Reiniging, Bouwkundig herstel en Droogtechniek
• Wij staan 24 uur per dag voor u klaar om u uit de brand te helpen!

-

-

De wet die op 1 januari 2019 in werking treedt geeft een regeling voor schadeveroorzakende gebeurtenissen die na de inwerkingtreding van de wet plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij meestal niet zal
gelden voor asbestclaims, omdat de besmetting (ver) daarvoor heeft plaatsgevonden.

Bestel nu deze handige bureaukalender
met informatie over rgn-ondernemers in uw regio!
info@rgn.nu

RGN is een dienstverlenende onderneming op het gebied van calamiteitenservices en specialistische reiniging alsmede facilitaire diensten in het
business-to-business segment. Zelfstandig ondernemerschap staat centraal
in de RGN-organisatie. Als klant heeft u te maken met gekwalificeerde
regionale ondernemers die er alles aan doen om u van dienst te zijn.
Daar zetten zij zich 100% voor in.

Ten eerste is de kring van gerechtigden beperkt. De echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel
krijgt dit recht, alsook diegene die duurzaam met het slachtoffer een gemeenschappelijke huishouding had. Die laatste categorie kan discussie opleveren. Valt daar bijvoorbeeld een nanny of een grootmoeder onder die bij het overleden of gewonde kind woont? Verder bestaat in de ouder-kindrelatie
recht op affectieschade. Broers en zussen ten opzichte van elkaar niet. Tot slot kan de rechter beslissen dat iemand anders in een zodanige relatie tot het slachtoffer staat dat hij/zij toch affectieschade
krijgt. Ook dit zal debat opleveren. Is dat bij een heel goede vriend zo?
Ten tweede moet het gaan om overlijden of ernstig blijvend letsel. Van ernstig letsel is sprake bij 70%
blijvende invaliditeit of meer. Onder omstandigheden kan de rechter ook affectieschade toekennen
als het percentage blijvende invaliditeit lager is. Als voorbeelden worden gegeven coma en letsel
waardoor het slachtoffer nagenoeg volledig hulpafhankelijk wordt.
Ten derde gaat het bij affectieschade om vaste bedragen. Zij lopen uiteen van € 12.500 tot € 20.000.
Het bedrag hangt af van (a) in welke van de hiervoor genoemde categorieën van ‘derden’ de claimant
valt, (b) of de naaste is overleden of gewond is en (c) of sprake is van een misdrijf.
Ten vierde heeft de aangesproken persoon dezelfde verweren tegen de derde als hij tegen het
slachtoffer zou (hebben) kunnen aanvoeren (bijv. eigen schuld).

ReconditioneringsGroep Nederland
Dijkgraaf 7
6921 RL DUIVEN

Dat vergoeding voor affectieschade mogelijk wordt, wordt alom als rechtvaardig gezien. Door de ruimte
die aan de rechter wordt gelaten om uitzonderingen toe te passen, is het afwachten of het bereik van de
wet wordt opgerekt. Onzeker is ook wat invoering van affectieschade zal betekenen voor de vordering
van shockschade die onder strikte voorwaarden ook nu al mogelijk is (waarnemen van het ongeval of een
directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele shock, waaruit geestelijk letsel voortvloeit). Hoewel de vorderingen niet hetzelfde zijn (shockschade geeft recht op volledige schadevergoeding), zijn zij wel verwant. Komt de hoop van verzekeraars uit dat de rechter shockschade minder
snel zal gaan toekennen? En kan een derde naast shockschade ook affectieschade vorderen? Interessante
discussies liggen voor ons.

Door Chris van Dijk,
werkzaam bij
Kennedy Van der Laan

+31 (0)85 489 07 00
info@rgn.nu
www.rgn.nu
www.schade-magazine.nl

57

SCHADEBOULEVARD

Jan Schrijver stopt als hoofd
redacteur van SCHADE magazine

Asbest & Milieutechniek
Calamiteitendiensten
Facilitaire Dienstverlening
Specialistische Reiniging

Jan Schrijver (1954) heeft te kennen gegeven per 1 november jl.
te stoppen als hoofdredacteur
van SCHADE magazine. Hij wil
zich geheel kunnen richten op
het uitvoeren van journalistieke
en redactionele opdrachten voor
verschillende opdrachtgevers.

NIVO Calamiteitendiensten is dé specialist in het herstellen van brand-, rook-,
roet- en waterschades. Wij helpen u letterlijk uit de brand. Deze inzet mag voor
onze gekwalificeerde medewerkers dan de normaalste zaak van de wereld zijn,
dit is het zeker niet voor de gedupeerde.
24/7 beschikbaar
Onze ervaren en deskundige medewerkers staan 24 uur per dag 365 dagen per
jaar klaar.

Drs. Jan Schrijver is econoom en
VWJ
werkte gedurende bijna tien jaar
voor Kluwer Bedrijfswetenschappen als redacteur van Het VerzekeCREW PREPARE FOR
ringsblad, een van de voorlopers van am: Daarna werkte hij enkele
LANDING! jaren voor de NVA (nu Adfiz). Vervolgens brak een periode van bijna

RGN
We zijn trots lid van de Reconditioneringsgroep Nederland.




058 284 9515
info@nivogroep.nl
Correspondentieadres:



Avondsterweg 1
8938 AK Leeuwarden



nivogroep.nl

VWJ
CREW PREPARE FOR
LANDING!

Volledig ontzorgen
NIVO Calamiteitendiensten is een betrouwbare partner die begrijpt wat
reconditionering inhoudt én u volledig ontzorgt in het gehele proces.
Lid:

Kernwaarden:

Vestigingen:

- Daadkracht
- Dienstverlenend
- Kwaliteit
- Transparant

- Leeuwarden
- Groningen
- Bolsward
- Zwolle

VWJ
CREW PREPARE FOR
LANDING!

BAAR

BREEK

Jan Schrijver wil zijn uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening en schadeverzekeringsbranche en langjarige ervaring in de
bedrijfsjournalistiek kunnen inzetten voor verschillende bedrijven
en organisaties. SCHADE magazine, waarvoor hij sinds mei 2016 het
VERHUISBERICHT
hoofdredacteurschap heeft vervuld, zal een van zijn opdrachtgevers
Na ruim vijf jaar met veel plezier op de Startbaan
zijn.
te Amstelveen kantoor te hebben gehouden,

BAAR

Vanaf 2008 heeft zij haar eigen bureau, ZZindi Corporate Communicatie. Samen met een klein team helpt zij bedrijven met hun positionering en op die manier aan meer naamsbekendheid. Voor de ene
opdrachtgever betekent dit het ontwikkelen van een missie- en visiestatement, het uitvoeren van een imago-onderzoek, het realiseren
van een website, het verkrijgen van free publicity, het verzorgen van
leadgeneration of het uitvoeren van socialmediacampagnes, de ander
heeft juist behoefte aan gestructureerde communicatie met opdrachtgevers of medewerkers, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of een eigen
tijdschrift. Ook al zitten haar opdrachtgevers verspreid door het hele
land, dit ‘werken aan merken’ doet ZZindi vanuit Steenwijk en Groningen.

nieuwe stek en wel op Schiphol-Oost. Binnenkort
ontvangt u een uitnodiging voor onze inwijdingsborrel.

Vanderwal & Joosten BV
Hendrik Walaardt Sacréstraat 405 | 1117 BM Schiphol
T 020 - 3473111 | E info@vwj.nl | W www.vwj.nl

VERHUISBERICHT
Na ruim vijf jaar met veel plezier op de Startbaan
te Amstelveen kantoor te hebben gehouden,
verruilen wij deze locatie per 6 december 2018 voor een
nieuwe stek en wel op Schiphol-Oost. Binnenkort
ontvangt u een uitnodiging voor onze inwijdingsborrel.

Vanderwal & Joosten BV
Hendrik Walaardt Sacréstraat 405 | 1117 BM Schiphol
T 020 - 3473111 | E info@vwj.nl | W www.vwj.nl
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Per 1 november heeft Cindy
van der Helm op interimbasis
het hoofdredacteurschap van
SCHADE magazine geaccepteerd.
Cindy studeerde Communicatie
& Voorlichting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na diverse
banen trad zij in 1990 in dienst
bij Troostwijk Groep, waar zij 18
jaar verantwoordelijk was voor
de Public Relations. Een mooie
periode waarin zij ook betrokken was bij de oprichting van diverse
brancheorganisaties en 10 jaar lang de PR deed voor het NIVRE.

verruilen wij deze locatie per 6 december 2018 voor een
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twintig jaar aan als mede-eigenaar van verschillende detacheringsbedrijven gespecialiseerd in schadebehandelaars en assurantiemedewerkers. In al die jaren verschenen bovendien verschillende boeken
waarvan hij hoofdredacteur en of mede-auteur was, zoals Marketinggids voor de Verzekeringspraktijk, Kluwer Euro-memo, De Verzekeringsgids, Assurantie Jaarboek en de reeks Ondernemen in de Financiële Dienstverlening.

Cindy van der Helm nieuwe
hoofdredacteur SCHADE magazine

di-04-dec.-2018-(W49) 15:08

Oude en nieuwe hoofdredactie ontmoet elkaar op am:dag

Op 20 november jl. vond de am:dag plaats, het grootste event van
am: dat jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers uit alle lagen van de verzekeringsbranche trekt. Dit keer voor het eerst eens niet in de Jaarbeurs in
Utrecht, maar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Am: organiseerde
diverse plenaire sessies rond het centrale thema Ambitie. Grote namen als Jan van Setten, Kim Spinder en Björn Kuipers namen de zaal
mee in hun betogen over innovatie, ondernemerschap en topsport. In
de grote hallen waren kleine ruimtes afgeschermd voor de expertsessies. Ook de beursvloer vol innovatieve ideeën ontbrak dit keer niet.

di-04-dec.-2018-(W49) 15:08

Het programma was met zorg in elkaar gezet en zag er veelbelovend
uit. Nieuwsgierig als we waren nam de redactie van het Schademagazine een kijkje. Voor ons ook direct een mooi moment om elkaar nog
even fysiek te treffen.

Jan Schrijver geflankeerd door nieuwe hoofdredacteur a.i. Cindy van der Helm (l.) en uitgever
Margret Wallaard (r.) van SCHADE magazine.

www.schade-magazine.nl
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Postex sleept opdrachtgevers
binnen

Drukbezochte Beaujolaisparty van BosBoon Expertise

Nieuw bestuur Cobra1998

Softwarebedrijf Postex was een van de standhouders op de am:dag
en pakte groots uit op het beursplein. Er werden live demo’s gegeven
van het communicatieplatform dat mogelijkheden biedt voor digitale
klantcommunicatie en online betaalgemak (iDEAL). Een groot aantal
verzekeringsbedrijven toonde interesse in het platform. Het bedrijf,
dat in 2016 werd opgericht, maakt een vliegende start en mag nu al
een aantal gevestigde namen onder haar klanten rekenen.

Cobra1998 is een branchevereniging voor jonge professionals werkzaam in of gelieerd aan de co-assurantiemarkt brand. De vereniging,
die in september haar twintigjarig bestaan met haar leden in Maastricht vierde, is een actieve vereniging die zich sterk maakt voor de
ontwikkeling van haar leden.
Per 1 september jongstleden heeft voormalig voorzitter Reinout Vis
de hamer overgedragen aan advocate Emma Krikke. Emma trad al in
2017 toe tot het bestuur, een jaar nadat zij genomineerd was voor de
Young Professional Award. Op 1 november jongstleden werd Matthijs
Kierkels als penningmeester toegevoegd aan het bestuur, waarmee
het bestuur compleet is. Het bestuur van Cobra1998 bestaat momenteel uit:
• Emma Krikke (voorzitter, advocaat)
• Matthijs Kierkels (penningmeester, makelaar)
• Dennis Polak (secretaris, makelaar)
• Wilbert Gelderblom (algemeen bestuurslid, schade-expert)

Emma Krikke is sinds 1 september jl. voorzitter van
Cobra1998

Annemarie Schouw ontvangt Risk Manager Lifetime Achievement
Award 2018
Voormalig voorzitter van NARIM Annemarie Schouw ontving op
21 november de Risk Manager Lifetime Achievement Award, een
van de European Risk Manager Awards 2018. Ze kreeg deze onderscheiding tijdens het Awards Gala Dinner van FERMA en Commeral Risk Europe in Brussel. Het Gala Dinner was de afsluiting van de
Risk Frontiers Brussels Conference.
De Risk Manager Lifetime Award was een van de Eupean Risk Manager Awards die tijdens het Awards Gala Dinner
werden uitgereikt. Annemarie was voor de onderscheiding in
haar categorie gekandideerd met Carl Leeman, Chief Risk Officer
bij Katoen Natie in België, en Ignacio Martinez de Baroja, Risk Manager bij het Spaanse HISPASAT.
Meer hierover kunt u lezen in het bericht dat op 29 november op
onze website verscheen.
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Foto Excellence in Risk Management Awards v.l.n.r.: Philippe Cotelle (Airbus), Alexander Mahnke
(Siemens), Danielle Wishart (ASOS.com), Annemarie Schouw (Tata Steel), George Ong (Nothern Ireland
Water).

zo efficiënt mogelijk in te zetten voor onze opdrachtgever, wie dat ook
maar is.”

Breed scala aan vakgebieden
Ten slotte stelde Mathy een groot aantal collega’s voor, waaronder zijn
twee mededirecteuren Herman van Velsen en Twan Meulendijks. “Samen met alle collega’s werkzaam binnen de vakgebieden CAR, AVB,
Marine, Property (RVJ BosBoon) en Letsel (BBS / Claimsservice) staan
we voor mooie uitdagingen in de veranderende markt,” besloot Mathy
Boon.

Half november vond in het historische VOC Café in Amsterdam de traditionele Beaujolaisparty van BosBoon Expertise plaats. Tijdens een
korte toespraak nam directeur Mathy Boon de gasten mee in een aantal ontwikkelingen binnen BosBoon Expertise. “Het gaat goed met BosBoon en daar zijn wij als BosBoon ontzettend trots op,” aldus Mathy.
“Dat het goed gaat met ons, dat danken wij vooral aan het vertrouwen
van de opdrachtgevers die ons dagelijks nieuwe expertise-opdrachten
geven. En laten we vooral onze eigen collega’s niet vergeten. Wij zijn
trots om met zo’n mooi team midden in de expertisemarkt te mogen
staan. Wij worden geconfronteerd met aan de ene kant hogere eigen
risico’s en complexere zaken terwijl we aan de andere kant een toename zien van recht-toe-recht-aan expertise. Soms is de inzet van een
multidisciplinair expertiseteam nodig en een andere keer een enkele
expert voor een bureauzaak… Onze visie is om onze kennis en kunde

Fixico wint Fleet Europe
Smart Mobility Start-Up award

Staatssecretaris Van Ark rondetafelgesprek bij Equal Pay Day van Aegon

Fixico, het digitale platform dat autoschades digitaliseert en stroomlijnt, is eind november tijdens de prestigieuze FleetEurope Summit
uitgeroepen tot winnaar van de Fleet Europe Smart Mobility Start-Up
Award.

Tamara van Ark, staatssecretaris Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
bezocht Aegon begin november voor een
rondetafelgesprek ter gelegenheid van
Equal Pay Day. Aanleiding was het onderzoek gelijke beloning dat momenteel bij
Aegon plaatsvindt. Aan het rondetafelgesprek namen deel Marieke Schapers, directeur HR, Wendel Hofman,
Aegon vrouwennetwerk en winnaar van de FNV Karin Adelmund prijs
2018, Mike Mansfield, Aegon Proud en Inge Uriot, Young Aegon.
De FNV Karin Adelmund prijs is voor Wendel een erkenning voor haar
inzet voor onder andere gelijke beloning. De staatssecretaris gaf Aegon een groot compliment voor zijn baanbrekendheid op het gebied
van gelijke beloning.
De resultaten van het onderzoek naar gelijke beloning worden begin
volgend jaarbekendgemaakt.
Foto: Arenda Oomen

“We zijn enorm trots op deze award. Het is een eer om te winnen van
de meest innovatieve bedrijven in de wereldwijde fleetmarkt”, aldus
Derk Roodhuyzen de Vries, Fixico’s CEO en Co-founder. “Deze erkenning hebben we niet van de minsten gekregen; de jury vertegenwoordigt de top van het segment. Dit bevestigt onze toegevoegde waarde
voor huidige partners. Ook voor nieuwe partners, want de verwachting is dat onze snelle groei doorzet. We bieden namelijk eenvoudige
integratie en snelle resultaten. Hierdoor is de business case van Fixico
voor fleets snel gemaakt. Om onze positie als frontrunner
te behouden investeren we continu in
innovatie. We willen
niet alleen de beste
zijn voor onze partners, maar vooral
ook blijven.”
www.schade-magazine.nl
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Zorgeloos zakendoen met Kooistra Opkopers

Uitreiking VNAB Commissie van het Jaar Award

Kooistra Opkopers, voor al uw schadegoederen!
Al meer dan 65 jaar is Kooistra Opkopers het vertrouwde gezicht voor het opkopen van
schadegoederen in iedere branche na brand-, water- en transportschade. Vanuit hun
vestigingsplaats Dokkum reizen zij de gehele Benelux door om schadepartijen op te
kopen. Dankzij hun jarenlange ervaring en een doorgewinterd team zijn ze ingericht op
vlotte en flexibele afhandeling van de verkoop.
Kooistra staat voor:
- Betrouwbaar
- Discreet
- Snelle betaling
- Afspraak is afspraak
- Beschikking over goede afzetkanalen
- Tevreden klanten door totale ontzorging
Wilt u ook zorgeloos zakendoen? Bel voor schadepartijen altijd direct met
Ymo Kooistra ( +31 6 53 12 92 92) of Epie Kooistra (+31 6 53 12 74 50).
Kooistra Schadepartijen BV | Strobossersteeg 1 | 9101 NB Dokkum | T +31 519 294433
M + 31 6 53 12 92 92 | +31 6 53 12 74 50 | ymo@kooistraopkopers.nl | www.kooistraopkopers.nl

De ‘VNAB Commissie van het Jaar Award’ werd dit jaar uitgereikt op 6 november tijdens de
tweede VNAB bedankavond. De award is een extra waardering voor een bijzondere prestatie.
De Juridische Commissie ging met de award naar huis. De commissie, die aangaf uit te willen breiden, heeft dit jaar diverse complexe dossiers weten af te ronden zoals de herziene
Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP), het herziene UBO-formulier en het
herziene Sanctiewetprotocol. Na de succesvolle eerste editie in 2017, organiseerde de VNAB
wederom speciaal voor deze branchegenoten een VNAB bedankavond. Een feestelijke avond
waarop zij bedankt en verwend zijn.
De VNAB werkt continu aan ketenefficiency, kennisontwikkeling en het verbinden van de
markt. Momenteel zijn er onder de vlag van de VNAB maar liefst 20 commissies en werkgroepen actief. Dit betekent dat ruim 170 branchegenoten zich, naast hun reguliere werkzaamheden, inzetten voor de VNAB en de markt. Inmiddels is de overeenkomst dienstverlening, de
verwerkersovereenkomst en het compliance document geaccordeerd. In navolging hierop is
er een subwerkgroep AVG-protocol opgericht.

AGENDA
Woensdag 9 januari 2019
• VNAB nieuwjaarsreceptie 2019, VNAB,
Werkspoorkathedraal, Utrecht

Dinsdag 2 april
• Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude, www.fact-finding.nl

Dinsdag 29 januari
• Fact Finding bij Expertise (brand/varia),
www.fact-finding.nl

Woensdag 3 april
• Fact Finding in de aanpak van verzekerings-fraude, www.fact-finding.nl

Donderdag 31 januari
• Masterclass Externe veiligheid & PGS,
( 2 lesdagen) Brandpreventie Academy, Echteld

Woensdag 10 april
• NVGA, algemene ledenvergadering (uitsluitend
voor leden, aansluitend Marktdag georganiseerd
door NVGA samen met het Verbond van Verzekeraars, Louwman Museum, Den Haag

Dinsdag 5 februari
• Fact Finding bij Expertise (automotive)
Woensdag 13 februari
• NIVRE-Aspiranten bijeenkomst 2019, locatie
nader te bepalen
Dinsdag 19 februari
• Fact Finding bij Expertise
(personenschade),www.fact-finding.nl

Donderdag 11 april
• Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, Kerckebosch Studiecentrum, Amersfoort Schrijf nu in
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).
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Brenda Reinders, directeur van Stichting
Salvage, wordt per één februari door
Johan van den Berg opgevolgd. Van den
Berg (49) is nu manager van de experts
specialisten brand op de afdeling Expertise & Risicodeskundigheid van de divisie
Schade & Inkomen van Achmea. Brenda Reinders zal na
overdracht in het 2e kwartaal terugtreden als directeur.
Brenda Reinders heeft ruim dertig jaar in verschillende
functies bij Stichting Salvage gewerkt. Zij geeft sinds
1990 leiding aan de operatie en is sinds 1995 directeur.
Enkele maanden geleden gaf zij het bestuur te kennen
dat zij graag tot haar pensioengerechtigde leeftijd in
2021 aan Salvage verbonden wil blijven, maar dat zij
de algehele leiding, inclusief de dagelijkse druk en de
nachtelijke piketdiensten, wil gaan overdragen.
Stefan Kloet is per 1 december benoemd
tot groepsdirecteur Corporate Communicatie van Achmea. Hij volgt Kees Boef
op, die recent is overgestapt naar Royal
Schiphol Group. Kloet is in 2008 gestart
als financieel woordvoerder bij Achmea
en is momenteel senior manager Communicatie. In zijn
nieuwe functie wordt hij verantwoordelijk voor de afdeling Corporate Communicatie, die zich met name richt
op interne en externe communicatie en public affairs.
De focus ligt daarbij op Achmea als financieel merk,
maatschappelijk merk en werkgeversmerk.
Per 2 december 2018 is Klaas Knot,
President bij De Nederlandsche Bank,
benoemd tot vicevoorzitter van de
Financial Stability Board (FSB). Randal
Quarles, bestuurder en vicevoorzitter
voor toezicht van de Amerikaanse Federal
Reserve, wordt voorzitter. Tevens is afgesproken dat
Knot over drie jaar het voorzitterschap van Quarles
overneemt, eveneens voor een periode van drie jaar. De
huidige voorzitter Mark Carney treedt per 1 december
terug.
Knot was al voorzitter van de Standing Committee on
Assessment of Vulnerabilities (SCAV) en zal dat combineren met het vicevoorzitterschap. Knot gaat deze
functie uitvoeren naast zijn rol als President bij DNB.
Internationaal advocatenkantoor Clifford
Chance heeft Jeroen Ouwehand (52)
gekozen als zijn nieuwe wereldwijde
Senior Partner. Ouwehand zal de zittende
Senior Partner Malcolm Sweeting op 1
januari 2019 opvolgen voor een termijn
van vier jaar. Ouwehand is de eerste procesadvocaat en
ook de eerste advocaat van buiten Londen die in de geschiedenis van Clifford Chance tot Senior Partner wordt
benoemd. Jeroen Ouwehand is sinds 2015 Managing
Partner van Clifford Chance Amsterdam. Hij geeft ook
al ruim tien jaar leiding aan de procespraktijk van Clifford Chance in Continentaal Europa. Van 2010 tot 2015
maakte hij bovendien deel uit van de selectiecommissie voor nieuwe partners wereldwijd. Jeroen legt zich
toe op financiële, commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen zowel ten overstaan van de overheidsrechter als in arbitrage.
Vanaf 1 januari 2019 zal Thé van Steen
werkzaam zijn voor de Holland Herstel
Groep. Thé wordt bij de Holland Herstel
Groep als Commercieel Manager verantwoordelijk voor het uitbouwen van de
activiteiten van zowel Holland Herstel
Groep als Ureco (asbest- en chroom-6 sanering). Naast
het versterken van de relatie tussen Holland Herstel
Groep en verzekeraars, volmachtkantoren en expertisebureaus zal Thé zich nadrukkelijk bezig houden met
www.schade-magazine.nl
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het ontwikkelen van nieuwe producten en
diensten voor de schadeverzekeringsmarkt.
Op 19 november nam vicevoorzitter Hans de Hoog het
voorzitterschap van het NIVRE
over van George Oostrom. Dit
gebeurde tijdens een speciale
bestuursvergadering in Rotterdam. De Hoog, in het dagelijks leven
directievoorzitter van Lengkeek, is benoemd
voor een periode van drie jaar. Hij fungeerde
de afgelopen twee jaar binnen het NIVREbestuur als vice-voorzitter en daarvoor als
portefeuillehouder Werkgeversbelang.
Het NIVRE-bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
bestaat naast voorzitter De Hoog uit Wilco
van Schijndel (penningmeester, Troostwijk
Expertises), Gerrit Taal (portefeuillehouder
PE-seminars, Vanderwal & Joosten), Johan
van den Berg (portefeuillehouder Toelating/
Opleiding, Achmea), Ronald Pols (portefeuillehouder Werkgeversbelang, DEKRA Claims &
Expertise) en Hans Coffeng (portefeuillehouder Marketing en Communicatie, CED).
Directeur George Gelauff,
die de afgelopen vier jaar
een directiefunctie bekleedde bij het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid, nam
medio november afscheid
van het KiM.
Dr. H.L. (Henk) Stipdonk
is per 1 februari aanstaande
benoemd tot directeur van
het KiM. Hij zal George Gelauff
opvolgen die onlangs afscheid
nam. Tot Stipdonk in dienst
treedt zal Arjen ’t Hoen de taken waarnemen.
Per 1 november is Elisa
Cakici in dienst getreden
als register-expert bij HLPC
contra-expertise in Almere.
Na een vastgoedstudie is Elisa
haar carrière begonnen in de
vastgoed- en taxatiebranche.
In 2013 is ze gestart als schade-expert bij
Crawford waar ze intern een opleiding heeft
gevolgd aan de Crawford Academy.
Elisa heeft ervaring in aansprakelijkheid en is
ook ingezet bij de behandeling van aardbevingsschades in Groningen. De laatste twee
jaar bij Crawford is ze zich gaan specialiseren
in private clients en kostbaarheden en kunst.
Binnen Crawford is ze 2,5 jaar voorzitter geweest van Young Crawford. In mei 2018 heeft
ze haar modules afgerond en is sindsdien
register-expert
Chubb heeft Maarten
Westerhof benoemd tot Senior Underwriter Entertainment
Benelux. Deze benoeming is
onderdeel van Chubb’s uitbreiding in de Benelux, om aan de
groeiende vraag – juist ook naar ‘specialty’

verzekeringen zoals film- en evenementverzekeringen – tegemoet te komen.
Maarten (64) zal onder andere verantwoordelijk zijn voor de relaties met makelaars
en klanten en productontwikkeling. Hij zal
rapporteren aan Barry Schütte, Manager Industry Practices en Pro ICT Benelux. Maarten
heeft ruim 35 jaar ervaring met entertainmentverzekeringen, als acceptant en als
schadebehandelaar.
Thom Mallant (53) wordt
per 1 januari 2019 de nieuwe
voorzitter van het bestuur van
het Waarborgfonds Motorverkeer. Hij volgt Rolf Hof op,
wiens laatste zittingstermijn
per diezelfde datum afloopt. De benoeming
is gedaan door de minister van Financiën en
de minister voor Rechtsbescherming, op niet
bindende voordracht door het Verbond van
Verzekeraars, TLN (Transport en Logistiek
Nederland) en de ANWB.
Karin Roeloffs heeft zich bij
Avida International aangesloten als associate partner. Karin
heeft meer dan 25 jaar ervaring
in de financiële sector waar zij
werkzaam is geweest bij ABN
AMRO, APG en Mercer.
Bram Holtus (foto) en Theo
Joling, beiden sinds jaren actief binnen het bedrijf, vormen
vanaf 1 november de nieuwe
bedrijfsleiding van DEKRA
Certification B.V. Bert
Zoetbrood, voormalig directeur, wordt Executive Vice President voor de
regio Zuid- Amerika binnen DEKRA.
Bram Holtus en Theo Joling nemen beiden
specifieke bestuurstaken op zich. Bram Holtus is verantwoordelijk voor het algemeen
bestuur van het bedrijf. Theo Joling is hoofd
finance en shared services in Nederland.
Eveline Lamphen (foto) is
op 1 november 2018 in dienst
getreden bij de DUPI Group als
Manager Communicatie.
Freelance was zij vorig jaar
reeds betrokken bij de groep
voor het ontwikkelen van de
nieuwe corporate identiteit, hetgeen zij samen deed met grafisch ontwerpster Femke
Wieringa. Eveline (31) heeft een afgeronde
master aan de EUR in Media & Journalistiek.
Per gelijke datum trad Gerben Rombouts
(46) in dienst als HR-manager van de groep.
Gerben deed ervaring in de verzekeringsbranche op van 2003 tot 2017 in dienst van
AIG Europe, waarvoor hij in zijn laatste functie HR Manager / Facility Manager was en mtlid. Alke Hofman (31) treedt per 1 november
2018 in dienst als Informatie Analist bij de
IT-afdeling van DUPI Group. Zij is afkomstig
van de VNAB

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) heeft Peter Glas
benoemd tot deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Hij volgt hiermee per 1 januari
2019 Wim Kuijken op die eind van dit jaar
met pensioen gaat.
Van Nieuwenhuizen: ‘Peter Glas heeft
een lange staat van dienst in de watersector. Als deltacommissaris heeft hij de
taak om samen met de waterpartners
de Nederlandse delta robuust te maken
tegen de gevolgen van het veranderende
klimaat. Een belangrijke opgave die niet
alleen gaat over bescherming tegen een
stijgende zeespiegel of hoogwater in de rivieren. Juist ook de gevolgen van extreme
neerslag en langdurige droogte vragen om
innovatief waterbeheer.’
Met ingang van 3 oktober
2018 is mr. Barbara van der
Kolff MBA (52) benoemd
tot lid van de Raad van
Commissarissen van Waard
Schade en Waard Leven,
twee volmachtbedrijven
gevestigd in Wognum. Met ingang van 2
oktober 2018 is zij benoemd tot lid van de
Raad van Commissarissen van verzekeringsmaatschappij Scildon N.V. gevestigd
in Hilversum. Waard Verzekeringen en
Scildon maken deel uit van het Engelse
Chesnara plc.
Barbara van der Kolff (foto) brengt een
brede bestuurlijke ervaring, opgedaan in
diverse branches, met zich mee. Op dit
moment is zij werkzaam als directeur HR
bij Jaarbeurs Utrecht. Daaraan voorafgaand heeft zij in diverse eindverantwoordelijke functies gewerkt in onder andere
(financiële) dienstverlening, retail en not
for profit.
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Smeulders Interieurgroep
Collse Heide 2
5674 VN Nuenen
+31 (0)40 283 18 17

Voor een compleet overzicht van vacatures: www.schade-magazine.nl/vacatures
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volg ons ook op twitter en facebook:
T. +31 (0)30 609 43 94 - info@nomot.nl - www.nomot.nl

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine

www.smeulders-ig.nl

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

Specialists in Technology
www.arepa.nl
Amersfoort | Alkmaar | Eindhoven | Meppel | Rotterdam | T +31 (0)33 453 50 30
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