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Verzekeren is niet sexy. Maar als er iets sexy is in verzekeringsland, dan 

is het wel het onderwerp Kunst. Toen we besloten deze editie het the-

ma Kunst mee te geven was ik dan ook best opgewonden. Zou dit nou 

eindelijk het moment zijn waarop ik meer kon leren over de waarde 

van mijn kunstobjecten? Nou ja, objecten. Ik heb welgeteld één schil-

derij. Maar misschien zouden alle interviews mij wel aanzetten tot de 

aanschaf van nog meer kunst. Geld op de bank levert immers ook niets 

meer op. Maar dan moet je wel iets over kunst weten.

Een mooie gelegenheid om uit te zoeken hoe het zit met de waarde, 

de taxatie, het behoud en het verzekeren van kunst. En wat er gebeurt 

als er schade ontstaat. Want dat had tijdens de verhuizing eind vorig 

jaar zomaar kunnen gebeuren. Verzeker je je kostbaarheden tijdens 

transport niet op de juiste manier – kijk naar mij - dan krijg je blijkbaar 

maar tien euro per kilogram terug. Want dat is wat je krijgt als iets on-

der reguliere transportvoorwaarden gewaardeerd wordt. Toch wel een 

beetje sneu. Vooral als je bedenkt dat het schilderij in de loop der tijd 

misschien wel meer waard is geworden.  

Want, tijdens de interviews leerde ik dat de waarde van een object door 

veel verschillende aspecten bepaald wordt. Niet alleen wie de kunste-

naar is, maar bijvoorbeeld ook wie erin geïnteresseerd is, waar de lief-

hebbers wonen, hoe uniek het object is, in welke staat het verkeert. En, 

en daar word ik toch wel blij van, iets kan ook een hype zijn, waardoor 

kunstwerken ineens meer waard worden. Schilderijen van kunstenaars 

met een andere etnische achtergrond en schilderijen waarop mensen 

met een getinte huidskleur afgebeeld staan zijn blijkbaar momenteel 

erg gewild; veel musea en galeries hebben nu dergelijke kunstwerken 

hangen.

En laat ik nou net zo’n schilderij hebben. Ik ben alleen vergeten te vra-

gen of mijn schilderij nu ook meer waard is geworden. Misschien moest 

ik dat alsnog maar eens doen.

Wat ik wel begrepen heb is dat een schilderij nog niet zijn volle waarde 

heeft als de kunstenaar nog in leven is. Nu is deze schilder nog spring-

levend. Sterker nog: het is een persoonlijke vriend met wie ik van tijd 

tot tijd een wijntje drink. Tsja, als ik dan mag kiezen tussen een wijntje 

drinken met een vriend of een kostbaar schilderij, dan heb ik in dit ge-

val toch liever een kunstwerk aan de muur dat wat minder waard is. 

De waarde van een kunstwerk

Cindy van der Helm
hoofdredacteur
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Adviseur Kunst en verzekeringen bij Ars Mundi: 

Het hoort bij ons werk om 
kritisch en nieuwsgierig te zijn

Door Cindy van der Helm

Erik Kussendrager is adviseur Kunst en verzekeringen bij Ars Mundi, de in kunst gespecialiseerde afdeling van Van 

Lanschot Chabot Mandema & Partners. Ars Mundi adviseert particulieren, de kunsthandel en musea bij het verzekeren van 

kunst en bijzondere bezittingen. Met zijn achtergrond als kunsthistoricus is Erik Kussendrager bij de risicomanager waar 

kunst en risico-advies elkaar ontmoeten, helemaal op zijn plek. Ars Mundi bestaat uit kunstspecialisten en neemt daarmee 

een unieke positie in op de Nederlandse markt. 

“Een team met collega’s die kunstgeschiedenis gestudeerd 

hebben, dat zie je niet bij andere assurantiemakelaars. Het 

tussen gelijkgestemden zitten maakt het werk dan ook 

ontzettend leuk”, aldus Erik Kussendrager. “Een kunstverze-

kering is maar een klein onderdeel van wat wij doen. Het 

advies, inzicht geven in risico’s en klanten echt verder hel-

pen om hun vermogen te beschermen. Dat is wat wij doen. 

Wij werken stuk voor stuk met oprechte toewijding. Hebben 

ontzettend veel plezier. Ook het hele netwerk eromheen, 

van restaurateurs en kunstadvocaten tot beveiligingsex-

perts, is fascinerend. Wat ik mooi aan mijn werk vind, is de 

persoonlijke component. Geen enkele verzamelaar is gelijk. 

Iedere keer weer hebben we een ander gesprek. De ene 

keer kom ik bij een verzamelaar van antieke uurwerken en 

de volgende dag bij een verzamelaar van internationale he-

dendaagse kunst. De gemene deler is dat zij allen met passie 

en toewijding collecties aanleggen en er leuke dingen over 

kunnen vertellen. Daardoor is mijn werk elke dag interes-

sant. En wat ik leer bij de één, neem ik mee naar een volgend 

gesprek en advies. 

We geven advies over alle facetten die bij een verzekering 

komen kijken, zoals de taxatie en de vorm van de polis. We 

bespreken ook met onze clientèle of het wel zin heeft om 

alles te verzekeren. Welke objecten ze eventueel willen uit-

sluiten. Hoe ze omgaan met de toekomst. Kijk bijvoorbeeld 

naar de kunstmarkt voor antiek of de 19e eeuwse Neder-

landse meesters. Die is ingestort. Een veel gehoorde vraag 

is of het nog wel nuttig is om deze objecten te verzekeren, 

nu ze minder waard geworden zijn. Maar is niet verzekeren 

dan de beste optie? Wie weet wat de markt over twintig jaar 

doet voor deze kunst? En wat doe je als er deelschade is? 

Dan moet je het object kunnen laten restaureren. Een goede 

restauratie is immers het behoud van een kunstwerk voor 

het nageslacht.” 

Taxatie scheelt veel discussie
“Dus willen we weten wat de waarde van een werk is. De 

waarde van een object is overigens vaak punt van discussie, 

maar omdat ik de kunstwereld goed ken, vermoedelijk meer 

dan een gemiddelde medewerker bij een verzekeraar of ma-

kelaar, kan ik vrij goed inschatten of de opgegeven waarde 

wel correct is. En is dat niet het geval, dan kan ik aansturen 

op een taxatie. De aanwezigheid van een taxatierapport is 

niet altijd een verplichting maar wel absoluut aan te raden. 

Zeker bij collecties van (internationale) hedendaagse kunst 

waarvan de waarde stijgt en volatiel is. Taxatierapporten 

dienen met regelmaat vernieuwd te worden en het behoort 

overigens tot onze zorgplicht om klanten daarop te wijzen.  

Het is voor mij belangrijk te weten hoe de waarde ooit tot 

stand is gekomen. Wie in het verleden de taxatie heeft ge-

daan. Niet iedere taxateur is namelijk gelijk. Sommige taxa-

teurs zijn gespecialiseerd in algemene inboedels. Anderen 

zijn gericht op zilver of gespecialiseerd in het werk van een 

bepaalde kunstenaar. Wie de taxatie doet is dan ook be-

langrijk. Dat taxeren doen we niet zelf. Dat wordt door een 

onafhankelijke, gecertificeerde taxateur gedaan. Een vaste 

taxatie draagt bij aan het voorkomen van discussies over de 

hoogte van de uitkering, mocht er schade ontstaan.

Wij adviseren de klant in het taxatiebureau. Daarvoor heb-

ben wij een betrokken netwerk om ons bedrijf. Wij adviseren 

nooit zomaar een specialist. Daar zit enige overweging in. 

We kijken bijvoorbeeld wie qua persoon bij de klant en de 

verzameling van de klant past. Welke taxateur waarin is ge-

specialiseerd. De kwaliteit van een taxatierapport is belang-

rijk. Dat moet zo specifiek mogelijk zijn, zodat er bij schade 

geen twijfel kan ontstaan.

En het gebeurt ook dat klanten niet zitten te wachten op be-

zoek aan huis. Dan ga je op zoek naar een gezamenlijke op-

lossing of werk je bijvoorbeeld met een eigen opgave of een 

aankoopbewijs. Natuurlijk is dat van invloed op de dekking. 

Alvorens wij een polis afsluiten doen wij marktonderzoek. 

Wij kijken bij het afsluiten van een polis natuurlijk ook naar 

de premie, maar dat is niet altijd leidend. De voorwaarden 

zijn minstens zo belangrijk. Hiervoor inventariseren wij wat 

de dynamiek is rondom een collectie. Is er veel bruikleen-

verkeer, wordt er veel verkocht of vaak gerestaureerd? Met 

andere woorden, is er veel beweging en transport. Daar gaat 

het om. 

Adviseur kunst en verzamelingen bij Ars Mundi Erik Kussendrager 
verzorgt veel lezingen en kan kunst heel toegankelijk maken door met 
liefde over het vak te vertellen.

Wij werken vanuit het 
enthousiasme en plezier 
voor kunst

Er zijn bijvoorbeeld verzamelaars die iedere maand werken 

kopen en dan per ongeluk vergeten om nieuwe werken aan 

te melden. Hoewel het een kleine moeite is gebeurt dat wel. 

In zo’n geval kijk je bijvoorbeeld welke verzekering de zo 

lang mogelijke aanmeldtijd heeft. Eigenlijk ben je de hele 

tijd aan het afstemmen tussen klant en verzekeringsmaat-

schappij.”

Taxatie voor successierecht
“Een deel van mijn clientèle is vaak al wat ouder. Dan komt 

het vraagstuk over successie om de hoek kijken. Als we daar-

over praten dan haken collega’s van Van Lanschot Bankiers 

aan. Soms laten we, naast het taxatierapport voor verzeke-

ringen, ook een taxatierapport opstellen voor het bepalen 

van de waarde ten behoeve van de successieheffing. Want 

daar zit een verschil in, in de verzekerde waarde en de eco-
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nomische waarde. Taxeer je voor de verzekering, dan wil je je 

object voor een zo hoog mogelijk reëel bedrag verzekeren, 

zodat je het object snel kan vervangen na diefstal of laten 

restaureren na schade. Voor het bepalen van de successie-

heffing heb je een heel andere waarde nodig. Daarnaast we-

ten bijvoorbeeld weinig mensen dat er regelingen zijn om 

erfbelasting te betalen met kunst. Het is goed om daar met 

elkaar over te praten. Ook zoiets behoort tot de taak van een 

goede verzekeringsadviseur. Als je je werk goed wil doen en 

als je ervoor staat dat je iets weet van kunst, dat je specia-

listen in dienst hebt, dan moet dat jouw bijdrage zijn. Maar 

het is dan wel belangrijk om dat gesprek goed te voeren. 

Daar moet je je klant voor kennen. Wij komen dan ook bij 

verzamelaars thuis. Wij zien wat er aan de muur hangt. Ook 

in risico-technische zin geef je advies. Stel dat de gordijnen 

open zijn en er lichtgevoelige aquarellen of tekeningen aan 

de muur hangen, dan adviseren wij de aquarellen naar een 

meer donkere plek in de woning te verplaatsen. Nog beter 

is dit soort gevoelige werken regelmatig te verwisselen voor 

een ander werk en dan in een donkere lade te bewaren. 

Maar ja, uiteindelijk hebben de meeste mensen kunst om 

ernaar te kijken, en niet om weg te stoppen. Waar het dus 

om gaat is dat de kunst goed beschermd is in risico- en ver-

mogenstechnische zin.” 

Young Collectors Circle
Ars Mundi onderscheidt zich als assurantiemakelaar ener-

zijds met een specialistische kant: de kennis en kunde van 

de kunstwereld. Anderzijds is er ook een harde kant, name-

lijk het zeer toegewijde netwerk dat ze om zich heen heb-

ben verzameld dat erkent en herkent wat zij aan het doen 

zijn. “Galeries en handelaren die wij in het netwerk hebben 

zien dat ook”, vervolgt Erik. “Als wij vragen hebben van klan-

ten, dan kunnen wij snel met een specialist schakelen. Op 

elk gebied kan wel iemand aanhaken. Dat is toch wel het 

mooiste: als je zelf in een niche zit die je leuk vindt en waar 

je met elkaar aan het leren bent. Dat vertaalt zich naar een 

enthousiaste afdeling die nauw verbonden is met de kunst-

wereld waar we dan ook met volle overtuiging aan willen 

bijdragen. Een gezond kunstklimaat is vanzelfsprekend ge-

baat bij de aanwezigheid van veel verzamelaars. Omdat wij 

graag bijdragen aan een gezond kunstklimaat is Ars Mundi 

partner van de Young Collectors Circle.  Dat is een platform 

voor jonge kunstverzamelaars en -liefhebbers. Samen heb-

ben wij de missie om jonge en gevorderde verzamelaars te 

begeleiden bij het aanleggen van een collectie.

Young Collectors Circle verzorgt onder andere rondleidin-

gen en kunstreizen. Daarnaast zijn er lezingen waarbij alle 

aspecten van het verzamelen voorbijkomen. Hoe koop je, 

hoe onderhandel je, hoe moet je kunst verzekeren. Als ma-

kelaar en verzekeraar beschermen wij de kunst in het nu. 

Maar hoe zien we dat in de toekomst? Verzekeren is dingen 

behouden voor de lange termijn. Door beginnende verza-

melaars te assisteren investeren wij in het kunstklimaat.

Dat Ars Mundi een florissante toekomst voor zich ziet met 

veel verzamelaars blijkt ook uit de groei die we doormaken. 

Zo hebben we recent Global Art Insurance overgenomen. 

Een heel mooi bedrijf dat minstens zo gespecialiseerd is in 

kunstverzekeringen. En natuurlijk zijn we geïnteresseerd in 

nog meer uitbreidingsmogelijkheden.”

Private Insurance
“Ars Mundi is een onderdeel van Van Lanschot Chabot Man-

dema & Partners, een van de leidende risicomanagers in de 

zakelijke en particuliere markt. Het hoort bij ons werk om 

kritisch en nieuwsgierig te zijn. Zowel naar onze klanten toe 

als naar de ontwikkelingen om ons heen. Het mooie aan 

kunst is dat het ons ook nieuwe inzichten geeft en ons uit-

daagt om verder te denken dan we gewend zijn. Ars Mundi 

is een afdeling van Private Insurance. Onder het label van 

Private Insurance bieden wij advies voor de particuliere ri-

sico’s waarin we alle vormen van particuliere schadeverze-

keringen meenemen, zoals inboedels, sieraden, opstallen, 

rietgedekte woningen en monumenten. Daarnaast kennen 

we ook een afdeling Werk en Inkomen waar we bijvoorbeeld 

advies geven op het gebied van het pensioen van de DGA 

en financiële planning. Dit raakt elkaar nauw, want we wer-

ken veel voor de particuliere verzamelaar met wat meer ver-

mogen en dan is het belangrijk dat je een passend advies 

hebt bij zaken als de AOV en levensverzekeringen. Zie het 

als een stukje vermogensbescherming als verlengstuk van 

vermogensplanning. We doen dan ook eigenlijk alles wat 

te maken heeft met vermogensrisico’s. Soms ook heel bij-

zondere risico’s. Bij verzamelingen denken mensen wellicht 

aan postzegels of Rembrandt. We verzekeren het allemaal. 

Maar  het meest gekke dat we ooit verzekerd hebben, dat 

zijn de oude sportschoenen van een internationale coryfee. 

Het interessante aan zoiets is dat het uniek is. Natuurlijk, 

elk kunstwerk is uniek. Elk schilderij van Monet is bijzonder. 

Maar wil je tot een waarde van een Monet komen, dan heb 

je ijkpunten. Maar van die sportschoenen van zo’n coryfee, 

daar is maar één paar van op de markt gekomen. Dus, hoe 

bepaal je dan die waarde? Want je moet die schoenen ook 

verzekeren. Het is iets waar een verzamelaar ooit voor heeft 

betaald en dat moet je dus ook kunnen verzekeren. Ook dit 

is een vermogensrisico. 

Alles wat vermogen is wordt door ons beschermd en we 

adviseren erover. Wij werken vanuit het enthousiasme en 

plezier voor kunst. Dat vertaalt zich naar de manier waarop 

Erik Kussendrager begeleidde onlangs een ‘Kunst & Kitschveiling’ voor medewerkers van Van Lanschot 
Chabot Mandema & Partners.

Alles wat vermogen is wordt door 
ons beschermd

klanten het ervaren. Die denken dat je komt om over centjes 

en verzekeren te praten. En dan zie je ineens die verwon-

derde blik in hun ogen, als blijkt dat je ook mee kan praten 

over de kunst zelf. Dat enthousiasme en dat plezier komen 

vanzelf op het moment dat je allebei een lichtje in je ogen 

hebt.” <
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Apresa

Wat bepaalt de waarde van 
een kunstobject

Door Cindy van der Helm

Met een dubbele master in klassieke archeologie en kunstgeschiedenis startte Heleen de Vries 20 jaar geleden als taxateur 

kunst, antiek en kostbaarheden bij Apresa. Was zij destijds nog gespecialiseerd in de Middeleeuwen en het begin van de 

Renaissance, haar belangrijkste specialisatie is inmiddels de moderne en eigentijdse kunst. Dat is waar vraag naar was bij 

Apresa en dat is dan ook waar ze zich de laatste 20 jaar op heeft toegelegd. 

Apresa is een taxatiebureau met meerdere taxateurs, gespecialiseerd in het taxeren van kunst, antiek en kostbaarheden, 

zoals sieraden. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere kunsttaxatiebureaus die naast taxeren ook handelen, 

bemiddelen of veilen, richt Apresa zich alleen op taxeren. Als service aan particuliere klanten wordt in combinatie met een 

kunsttaxatie ook de taxatie van de huishoudelijke inboedel aangeboden, als dat binnen het concept van de taxatie past. 

Vaste taxatie voorkomt onenigheid
Apresa werkt voor zowel mkb-bedrijven, grote multinatio-

nals, overheidsinstanties en musea, als voor particulieren. In 

het merendeel van de gevallen wordt Apresa ingeschakeld 

voor het bepalen van de verzekerde waarde. Want stel dat 

er iets met een kunstobject gebeurt, zoals diefstal. Dan wil 

je een vergoeding van de verzekeraar. Ook bij schade zullen 

de kosten van het restaureren vergoed moeten worden. Als 

een object door een gecertificeerde taxateur volgens een 

vaste taxatie getaxeerd is, zal er na schade of diefstal geen 

onduidelijkheid zijn over het te vergoeden bedrag. “Wat 

niet uitvlakt dat een restauratie natuurlijk wel een waarde-

vermindering tot gevolg heeft, want gerestaureerde werken 

zijn nu eenmaal minder waard”, aldus Heleen. “Je moet je 

voorstellen dat een kleine schade aan een object uit de 18e 

eeuw minder waardevermindering oplevert dan schade aan 

een modern kunstwerk. Bij oudere werken is het namelijk 

geaccepteerd dat ze niet meer in perfecte originele staat 

zijn. Een gerestaureerd modern werk daarentegen heeft nog 

maar een beperkte waarde, omdat er meestal nog genoeg 

van een hedendaagse kunstenaar in een perfecte staat op 

de markt is.” 

Appraisal Service en Collectie Service
Naast taxaties voor verzekeringsdoeleinden en commerci-

ele doeleinden biedt Apresa een ‘Appraisal Service’ en een 

‘Collectie Service’ aan. Een ‘Appraisal Service’ is een risico-

inspectie om te controleren of het verzekerde bedrag van 

de woning en de inboedel nog correct zijn. Vast onderdeel 

van de ‘Collectie Service’ is een complete inventarisatie van 

grotere collecties, waaronder het up-to-date houden van de 

waarde van de collectie. Want er zijn schilderijen van mo-

derne kunstenaars die een extreem snelle prijsontwikkeling 

doormaken. Normaliter is een kunsttaxatie drie jaar geldig, 

maar als de prijs van een object snel stijgt is het verstandig 

al binnen drie jaar een hertaxatie in te plannen.

Waarde binnen een jaar vervijfvoudigd
“Zo’n snelle prijsstijging heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden 

bij het werk van de Amerikaanse kunstenaar Avery Singer”, 

licht Heleen toe. “Haar werk was in het afgelopen jaar van 

een gemiddelde prijs van onder een ton, gestegen naar een 

gemiddelde prijs van circa vijf ton. Dat kan bijvoorbeeld te 

maken hebben met de publiciteit die de kunstenaar heeft 

kunnen vergaren door deel te nemen aan tentoonstellingen 

of het gevolg zijn van een belangrijke collectioneur die het 

werk van zo’n kunstenaar heeft aangeschaft; allemaal rede-

nen waardoor een kunstenaar ineens een hype kan worden. 

Dit gebeurt vooral met moderne kunst. Je ziet dat mensen 

getriggerd worden en dat iedereen ineens iets van die kun-

stenaar in bezit probeert te krijgen.

Overigens wordt dit ook weleens met opzet gemanipu-

leerd. Zo was er een aantal jaren geleden een Nederlandse 

fotograaf die besloot om het in Amerika te proberen. Zijn 

werken werden ingebracht bij een kunstveiling waar tegen 

elkaar opgeboden werd, waardoor het werk een topprijs be-

reikte. Dat is iets dat opvalt. Na die veiling was er dan ook 

ineens extreem veel meer animo voor zijn werk; want stel 

je toch eens voor dat je wat mist. Kijk, dat is het spel van de 

kunsthandel. Soms lukt het en soms lukt het niet.”

Geïnteresseerd publiek bepaalt prijs
“De prijs van een object wordt vooral bepaald door het 

publiek dat geïnteresseerd is in een bepaalde kunstenaar 

of een bepaald object. Is dat publiek kapitaalkrachtig, dan 

stijgt de prijs van dat object. Heeft dat publiek weinig geld 

te besteden, dan daalt de prijs. Er is bijvoorbeeld relatief wei-

nig animo voor zeer oude kunst, zoals Romeinse en Griekse 

objecten. 

Bij het bepalen van de waarde kijken wij ook in welk land 

een kunstenaar bekendheid geniet en naar het land van 

herkomst van potentiële kopers. Objecten van Nederlandse 

kunstenaars die ook in het buitenland bekend zijn, zijn meer 

waard dan objecten van kunstenaars die alleen in Neder-

land naam hebben. En hebben Amerikanen, Russen, Chine-

zen, Japanners of de opkomende miljonairsklasse uit India 

die kunstenaar ontdekt, dan stijgt de prijs nog meer. Want 

dat zijn tegenwoordig de groepen die de prijs opdrijven. 

Het gaat dus echt om de groep geïnteresseerden en wat zij 

bereid zijn om te besteden. Wat ook meespeelt bij de waar-

debepaling is dat de gemiddelde koper in Nederland vooral 

belangstelling heeft voor moderne kunst, terwijl er in het 

buitenland ook grof voor oudere kunst betaald wordt.” 

Vredespaleis
“Het bepalen van de waarde van een object is soms dan ook 

best lastig. Kijk naar de taxatie die we vorig jaar hebben mo-

gen doen van het Vredespaleis. Zoals je wellicht weet hangt 

het Vredespaleis vol kunst. Het paleis is rond 1900 gebouwd 

op initiatief van tsaar Nicolaas van Rusland en filantroop An-

drew Carnegie. Verschillende landen hebben meebetaald 

aan de bouw ervan en al die landen hebben stuk voor stuk 

heel bijzondere objecten geschonken die het land moes-

ten vertegenwoordigen. Zo staat er een meer dan levens-

grote vaas die door de tsaar zelf is geschonken. Je treft er 

ook werken aan van Ferdinand Bol. Een mooie keramieken 

fontein uit Denemarken en zijden behang van topkwaliteit 

geschonken door Japan. Zulk bijzonder behang is zelfs in Ja-

pan niet meer te vinden. Dat is dus echt uniek in de wereld.

Je kunt je vast voorstellen dat het lastig is om dat soort ob-

jecten te taxeren, omdat er geen rechtstreekse voorbeelden 

voorhanden zijn. Wat wij in zo’n situatie doen, is samen fi-

losoferen over de hoogte van een realistische vervangings-

waarde, zodat je de kosten van een eventuele restauratie 

ruimschoots kan dekken. Je gaat dus op een niet-standaard-

wijze nadenken over een eventuele marktwaarde. Want stel 

dat het object op de markt zou komen; wat zou men er dan 

voor over hebben? Als er bijvoorbeeld twee Russische mul-

timiljonairs zijn die de prijs opdrijven omdat ze elkaar iets 

niet gunnen, dan resulteert dat in een bizar hoge waarde. Zo 

Heleen de Vries is senior Register-Taxateur kunst, antiek en kostbaar-
heden bij Apresa.

Monique Kleinschmidt is als accountmanager van Apresa de contact-
persoon voor vragen en offerteaanvragen.

Registertaxateur Heleen de Vries verzorgde de rondleiding in Artis 
tijdens het 20-jarig bestaan van Apresa.
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Zorgeloos zakendoen met Kooistra Opkopers

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 fl exibele 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

is provenance ook waardebepalend. Kijk bijvoorbeeld naar 

de recent geveilde Rubens-tekening van prinses Christina 

waarbij de ingeschatte veilingwaarde vele malen werd over-

schreden, omdat het in bezit is geweest van het Koninklijk 

Huis.

Wij hebben flink wat bronnen die we kunnen raadplegen 

om tot een juiste waarde te kunnen komen. Zo hebben wij 

onze eigen database. Daarnaast kijken wij ook naar eerdere 

taxaties om een referentie te hebben en veilinguitslagen. 

Maar ook bezoeken wij vrijwel alle belangrijke beurzen in 

binnen- en buitenland.“

Artis
“Wat mijn werk echt leuk maakt, dat is de menselijke factor 

in combinatie met mijn eigen passie voor kunst en antiek. 

Wij hebben altijd te maken met mensen en hun persoonlijke 

keuzes en familie-erfenissen. Dan gaat het er niet om of een 

collectie mooi of heel kostbaar is. Het gaat mij vooral om de 

manier waarop mensen verzamelen en de passie waarmee 

dat gedaan is. Dat maakt het interessant. Zelfs als het om 

een collectie gaat waar ik persoonlijk niets mee heb. Zo heb 

ik ooit een collectie mogen taxeren van alles wat in 1928 ver-

zameld was van de Olympische Spelen in Amsterdam. Daar 

sprak zoveel liefde uit. Die collectie leeft voor mijn klant en 

dan ga je ‘m als vanzelf ook mooi en interessant vinden.”

Verrassingen
“En echt, elke keer weer is het een verrassing wat je tegen-

komt. Hoe geweldig mijn vak ook is, ik kan er helaas nooit 

veel over vertellen, omdat wij heel vertrouwelijk werk doen. 

Wij komen bij mensen thuis, lopen door hun woning en be-

kijken hun bezittingen. Dat vraagt toch wel de nodige dis-

cretie. Een enkele keer word je geconfronteerd met een gro-

te verrassing. Bij een klant hadden we zoals gewoonlijk alles 

eerst besproken. Uit deze briefing waren geen bijzondere 

dingen naar voren gekomen. Maar toen liep ik daar rond. Ik 

was bezig in de ene kamer en liep naar een andere kamer. 

Ik draaide me om en zag een gigantisch schilderij. Ik kreeg 

een hartverzakking, want ik zag het beroemdste schilderij 

van een meestervervalsing waarvan ik wist dat het in bezit 

was van iemand anders. Een tweede exemplaar - een proef-

exemplaar waarvan ik het bestaan niet eens wist - hing dus 

bij die mensen.”                                                                             

Trends in de kunstwereld
De kunstwereld is onderhevig aan trends. “Wat tot voor 

kort nog heel geliefd was, dat waren de Chinese moderne 

kunstenaars”, besluit Heleen. “Die belangstelling is nu wat 

afgezwakt. Tegenwoordig is er juist veel belangstelling voor 

eigentijdse kunst van Duitse kunstenaars. 

Wat je merkt is dat de waardering voor antiek nu erg laag 

is. Dat heeft er alles mee te maken dat de grote verzame-

laars van de generaties van begin en midden 20e eeuw aan 

het uitsterven zijn. De kinderen daarvan zien het niet zitten 

om veel antiek in huis te hebben en er zijn ook geen kopers 

voor. Toch heb ik een vermoeden dat er op niet al te lange 

termijn een kentering tot stand zal komen, want ik zie dat de 

jongere generatie de laatste tijd toch al meer belangstelling 

heeft voor oudere spulletjes. Dus wie weet.”  <

Dainichi Nyorai Buddha

Dit beeld van Auguste Nicolas 
Cain bevindt zich in Artis.

De prijs van een object wordt 
vooral bepaald door het publiek 
dat erin geïnteresseerd is

Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen
T  •  0161 228 990 
M  •  06 22 477 995
I  •  www.ttpexpertise.nl 

wijzijntothepoint

Een goed eindresultaat, voor álle partijen. 
Dat is het streven van To The Point 
Expertise. Als expert personenschade & 
aansprakelijkheid pakken wij onze rol op een 
hoogwaardige, actieve en herkenbare wijze. 
Vakinhoudelijk, effectief en met oog voor de 
mens achter de zaak. Wij zijn To The Point.

expert personenschade & aansprakelijkheid

To The Point Expertise; een multi deskundig expertisebureau,
To The Point Expertise kijkt naar de mens in het dossier,
To The Point Expertise werkt snel, transparant en levert hoge kwaliteit.
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Door Kunstschade wijzer
DEKRA zet zich in voor een veiligere wereld voor iedereen en streeft ernaar op alle gebieden waarop zij actief is de 

favoriete partner te zijn tegen het jaar 2025. Veiligheid was altijd al een belangrijk onderwerp op de DEKRA-agenda, 

maar in het nieuwe beleidsplan “Vision 2025” draait alles om dit thema. In dit plan, dat afgelopen jaar door DEKRA 

internationaal is gelanceerd, zijn de nieuwe visie en het grensoverschrijdende overkoepelende beleid geformuleerd.

Voor het overgrote deel heeft het thema veiligheid betrek-

king op mensen, zowel thuis, onderweg, als op het werk. DE-

KRA Claims en Expertise vindt mensen absoluut belangrijk, 

maar waar is het plezier in het leven zonder mooie dingen om 

ons heen, zoals kunst? Zij trekken het thema veiligheid dan 

ook breder door, door niet alleen de mensen te omvatten, 

maar ook datgene waar zij van genieten en aan gehecht zijn.

“Wanneer wij voor onze opdrachtgevers een schade behan-

delen of regelen zien wij per definitie situaties waarin iets 

mis is gegaan”, aldus Roos Jansen, schade-expert Art & Spe-

cialties bij DEKRA. “Bijna altijd was de schade onvoorzien, 

maar in een heel groot deel van de gevallen had deze waar-

schijnlijk voorkomen of beperkt kunnen worden. Wij zien 

het dan ook niet alleen als onze taak om de schade vast te 

stellen en het traject in goede banen te leiden. Wij denken 

ook graag mee met verzekerde, makelaar en verzekeraar 

over het voorkomen en beperken van toekomstige schade.

Bij de meeste zaken, maar zeker bij kunst en andere kost-

baarheden, geldt dat deze een groter risico lopen bij be-

weging. Elke vorm van beweging..! Denk aan transport 

ten behoeve van (kunst)beurzen, voor een tentoonstel-

ling, verhuizing, restauratie of verzending na verkoop 

naar de nieuwe eigenaar. Zelfs een simpele beweging 

binnenshuis om een schilderij op te hangen of tijdens 

het inrichten van de stand op een beurs levert al een ver-

hoogd risico op. Een moment van onachtzaamheid is niet 

altijd te voorkomen, maar diverse kleine of grote maat-

regelen hadden in de navolgende werkelijk voorgeko-

men schadegevallen wellicht veel leed kunnen besparen.”

Chinese nieuwsgierigheid
“Recent behandelden wij een schade aan een viertal 

grote unieke werken op papier van internationaal suc-

cesvol kunstenaar Rob Voerman (Deventer, 1966). De wer-

ken waren opgerold en met de juiste bescherming in een 

grote stevige koker vanuit Nederland naar China gezon-

den voor een tentoonstelling. Door beweging of stoten 

had de werken niets kunnen gebeuren. Toch kwamen 

deze beschadigd aan op de plaats van bestemming. De 

Chinese douane had met een scherp lang voorwerp de 

koker en daarmee ook de inhoud geperforeerd. Vermoe-

delijk was dit gedaan om de aard van de inhoud te bekij-

ken nadat een scan geen uitsluitsel gaf. Mogelijk had een 

waarschuwing in het Engels en/of Chinees op de buiten-

zijde van de koker kunnen voorkomen dat dit gebeurde.”

Mooi mis
Een ander mooi voorbeeld komt van Expert Brand Johan-

na Boonstoppel: “Een relatief jonge kunstgalerie in Am-

sterdam met een interessante hedendaagse aanpak van 

‘kunst op maat’ had een esthetisch prachtige combinatie 

van kunstwerk en lijst ontwikkeld. Tijdens een groot ei-

gen transport van de galerie naar het depot raakte echter 

door een iets te snel genomen Amsterdamse drempel een 

flinke hoeveelheid werken aan de lijst beschadigd. Helaas 

bleek de ‘onzichtbare’ verbinding tussen lijst en kunstwerk 

onmogelijk los te maken zonder het kunstwerk zelf te be-

schadigen. Hierdoor bleek het geheel voor de verkoop on-

geschikt geworden en slechts nog een kleine restwaarde 

te vertegenwoordigen. Wij hebben dringend geadviseerd 

een andere methode van inlijsten te gaan hanteren waar-

door de lijst daadwerkelijk als bescherming van het kunst-

werk kan dienen in plaats van als extra kwetsbare factor.”

Hedendaagse problematiek
“Met het gebruik van moderne materialen zoals epoxy 

en media zoals fotografie zijn veel nieuwe vraagstukken 

ontstaan”, vervolgt Roos Jansen. “Niet alleen in de directe 

schaderegeling krijgen wij daarmee te maken, maar wij sti-

muleren kunstenaars en galeries ook om bij voorbaat na te 

denken over de mogelijkheden van herstel en reproductie. 

Op die manier hoeft bij schade een kunstwerk niet voor het 

nageslacht verloren te gaan, maar ook kan het eenvoudiger 

of goedkoper worden om een voorraad of collectie te ver-

zekeren. Ook bij grote gecombineerde kunst- en architec-

tuurprojecten en kunst in de openbare ruimte denken we 

graag mee over preventie en veiligheid van mens en object.”

De juiste transporteur
Collega Marnix Terpstra, Expert Aansprakelijkheid, neemt 

het gesprek over: “Zeker wanneer het te transporteren ob-

ject van zeer kwetsbare aard of materiaal is, zoals keramiek, 

is het natuurlijk aan te raden een professionele en gespe-

cialiseerde kunsttransporteur in de arm te nemen. Zij we-

ten als geen ander dat een object niet alleen in een goede 

stevige kist vervoerd moet worden, maar dat het object 

ook ín de kist niet mag kunnen bewegen. Bij minder pro-

fessionele transporten is dat toch vaak waar het misgaat. 

Het vergt natuurlijk enige investering, maar een transport 

van een paar bijzondere enorme vazen uit de Mingperiode 

ter waarde van bijna € 250.000 is het waard om kisten op 

maat te laten maken met een precies passende schuimvul-

ling zodat de vazen intern absoluut niet kunnen bewegen.” 

De juiste verzekering
“Alles begint én valt of staat natuurlijk met het afsluiten van 

de juiste soort verzekering”, besluit Roos. “Er is nog steeds 

veel onwetendheid onder particulieren, maar ook onder 

(kleine) professionals in de kunstwereld, met betrekking 

tot dekking en grondslagen van third party verzekerin-

gen zoals de standaard transportverzekeringen en aan-

sprakelijkheidspolissen. Zeker met de huidige trends en 

wereldwijde verkoop via internet, bijvoorbeeld horloges 

via chrono24, worden objecten van toenemende waarde 

verzonden via reguliere transporteurs als PostNL en DHL. 

Een horloge van het merk Audemars Piguet ter waarde 

van € 7.000,00 waaraan schade ontstaat tijdens verzen-

ding naar de nieuwe eigenaar, of dat onderweg ‘verdwijnt’, 

zal onder reguliere transportvoorwaarden gewaardeerd 

worden op basis van gewicht à € 10,00 per kilogram…”

Het juiste advies
“Ook thuis is een dergelijk klokje of kunstvoorwerp natuur-

lijk niet altijd standaard meeverzekerd. En daar bestaat on-

der particulieren helaas nog steeds veel onwetendheid over. 

Wij zien nog al te vaak situaties waarbij men een standaard 

inboedelverzekering via internet heeft afgesloten waar 

men eigenlijk baat zou hebben bij een goede tussenper-

soon en een meer op maat gesneden verzekeringsproduct. 

Gelukkig zitten veel verzekerden wel op de juiste plek en 

ook dan adviseren wij graag op het gebied van preventie 

van inbraak-, brand- en waterschade, evenals de juiste te 

verzekeren bedragen en de eventuele noodzaak van taxa-

tie van de meest dierbare én waardevolle bezittingen.”<

Bij DEKRA worden schades aan kunst en kostbaarheden interdisciplinair behandeld. Schade-expert Art & 
Specialties Roos Jansen (r.) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling van kunstgerelateerde 
schades en wordt op ieder dossier geraadpleegd. Expert Brand Johanna Boonstoppel (l.) heeft ervaring op 
het gebied van luxe inboedels en is zich onder andere aan het specialiseren in sieraden.

Nieuwsgierige Chinese douanebeambten doorboorden een koker met werken van kunstenaar Rob Voerman, die hierdoor beschadigd raakten.

Expert Aansprakelijkheid Marnix 
Terpstra behandelt aansprake-
lijkheidsschaden in brede zin 
maar kan - door zijn ervaring 
met het hogere segment particu-
lieren bij Hiscox Nederland - ook 
op het gebied van kostbare be-
zittingen geraadpleegd worden.
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Nederlandse Indemniteitsregeling: 
garantiestelsel voor 
kunstvoorwerpen in bruikleen

Indemniteit. Een woord dat bij de verzekeringsprofessional ongetwijfeld herkenning oproept. Sommigen van u zullen 

artikel 7:960 BW zelfs zó kunnen opdreunen: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen 

waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken.”

Bij directie of registrars van grotere Nederlandse musea of 

tentoonstellingsruimtes staat het woord echter synoniem 

voor ‘besparing’. Men denkt namelijk aan een voor velen 

van u onbekend garantiestelsel: de Nederlandse Indemni-

teitsregeling. Door middel van die regeling verleent de Ne-

derlandse Staat een garantie voor schade aan of verlies van 

kunstvoorwerpen in bruikleen. Hierna een kleine uitleg.

Tentoonstellingsverzekering in een 
notendop
Voor tentoonstellingen worden veelal bruiklenen van der-

den geleend. Tussen eigenaar (bruikleengever) en organi-

sator (bruikleennemer) wordt daarvoor een bruikleenover-

eenkomst opgesteld die wederzijdse rechten en plichten 

vastlegt. Eén verplichting is het afsluiten van een ‘all risks’ 

kunstverzekering door de organisator. Deze dekt het trans-

port van de kunstvoorwerpen van eigenaar naar tentoon-

stellingslocatie, het verblijf daar en het retourtransport. Dit 

traject wordt ook wel afgekort tot ‘van spijker tot spijker’. De 

organisator schat vervolgens in overleg met zijn assurantie-

makelaar/professioneel intermediair de totale verzekerings-

kosten in. Hiervoor worden één of meerdere assuradeuren/

verzekeraar(s) benaderd. Na het afsluiten van de verzekering 

ontvangt iedere bruikleengever een verzekeringscertificaat 

als bewijs dat de verzekering is afgesloten.

Wanneer indemniteit?
De organisator van een tentoonstelling beoordeelt aan het 

begin van dit traject óók of een aanvraag voor indemniteit 

zin heeft. De regeling bevat namelijk criteria waaraan moet 

worden voldaan, de garantie is voorts niet ongelimiteerd én 

de procedure kost tijd en dus geld. 

Als men besluit tot een aanvraag dan wordt deze samen 

met het totaaloverzicht van alle bruiklenen en minimaal één 

offerte voor een kunstverzekering ingediend. Uit de kunst-

verzekeringsofferte moet de besparing op de verzekerings-

kosten blijken. Als criterium geldt namelijk dat die besparing 

minimaal 20% moet zijn.

Beoordeling en toekenning
Uitvoerder van de regeling is de Rijksdienst voor het Cul-

tureel Erfgoed, kortweg RCE. Deze beoordeelt de aanvraag 

binnen de kaders van de regeling en of er ruimte is binnen 

de maximale capaciteit van de garantie. Deze is € 300 mil-

joen op enig moment. 

De RCE bevestigt de toekenning door middel van een be-

schikking aan de organisator van de tentoonstelling. Daarin 

wordt verklaard dat men garant staat voor schade of verlies 

aan de in bruikleen gegeven kunstvoorwerpen. 

Een kunstverzekering blijft altijd noodzakelijk. 

Twee belangrijke redenen:

• De garantie is altijd beperkt tot maximaal 30% van de

 totale waarde van de kunstvoorwerpen, met als absoluut 

 maximum € 75 miljoen per tentoonstelling;

• De RCE is geen ‘loket’  waar rechtstreeks geclaimd kan 

 worden. Het functioneert op de achtergrond, als een 

 soort herverzekeraar.

Hoe vindt de schadeafwikkeling plaats?
Schade of verlies wordt geclaimd onder een kunstverzeke-

ring en het schadeproces vindt plaats   ‘even alsof’ de rege-

ling niet van toepassing is. Een uitgekeerd schadebedrag 

wordt na afwikkeling van de schade door assuradeuren/ver-

Gerard Jongebloed is Senior 
Acceptant Fine Art bij Hienfeld 
The Best in Niches

Door Gerard Jongebloed

zekeraars verhaald bij de RCE, tot maximaal het verleende 

indemniteitsbedrag. De RCE hanteert een aftrek in verband 

met een eigen risico, afhankelijk van de totale verzekerde 

waarde.

Hoe herkent u de toekenning van 
indemniteit?
Het RCE vraagt als ‘tegenprestatie’ aan de organisator om 

met haar logo op promotiemateriaal te staan (denk aan re-

clame, tentoonstellingsaffiches, catalogi e.d.). Mocht u een 

tentoonstelling bezoeken en u ontdekt het blauwe logo van 

het RCE? Dan weet u nu dus wat dat kan inhouden. <

Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. 

Dat kan economisch, historisch, financieel en ook emotioneel zijn. 

Om die waarde te beschermen of te herstellen zijn wij er. 

VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de 

restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde. 

VOOR ALLES VAN WAARDE

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDEWWW.VANWAARDE.EU

MUSEUMWACHT DOCUMENTENWACHTCALAMITEITEN RESTAURATIE
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MCL-experts Sedgwick onderstrepen dynamiek in de kunstwereld

Je mag iedere dag een 
nieuwe oplossing bedenken 
voor een probleem

In een themanummer over kunst mogen interviews met ‘kunstexpertiseteams’ niet ontbreken. Sanne Wilms en Marc Tilro, 

beiden als MCL-expert met specialisme Fine Art & Specie werkzaam bij Sedgwick, vertellen over de nieuwe Sedgwick-

organisatie, de dynamiek van dit vakgebied en de laatste ontwikkelingen binnen de kunstwereld. 

Er wordt veel geïnvesteerd in de rebranding van de nieuwe 

Sedgwick-organisatie waarin Cunningham Lindsey en Veri-

claim zijn opgegaan. Voor de vertrouwde blauw-witte kleu-

ren van Cunningham maakt dit geen verschil. Wat is er wel 

veranderd?

Sanne: “We hadden altijd al goede internationale contacten, 

maar door het samengaan zijn we een nog sterkere wereld-

speler geworden. Met Sedgwick zijn we onderdeel gewor-

den van een toegewijd en mondiaal Fine Art & Specie team.”

Marc: “Indien schades in het buitenland aandacht behoeven, 

kunnen wij desgewenst een gespecialiseerde lokale collega-

expert inschakelen, wat een voordeel is voor de opdrachtge-

ver. Andersom zullen onze buitenlandse collega’s ons raad-

plegen bij schades in onze regio. Dit vak vereist veel kennis. 

Niet alleen van het onderwerp, maar ook van de markt. Er is 

nauwelijks sprake van ‘commodity’. Ik durf zelfs te beweren 

dat binnen dit segment van de expertisewereld (waaronder 

ook juwelen en muziekinstrumenten vallen) meer naar de 

individuele experts dan naar de bedrijven wordt gekeken. 

Het is een kleine markt.”

Binnen Sedgwick staat het ‘thought leadership’ centraal. 

Waarin is Sedgwick echt vernieuwend/vooruitstrevend? 

Beiden zijn van mening dat Sedgwick zowel qua kennis als 

proactieve aanpak vooruitstrevend is. 

Sanne: “Behalve dat onze organisatie een lange traditie heeft 

binnen de nichemarkt van kunst en juwelen, komen Marc 

en ik allebei uit de kunstwereld. We zijn respectievelijk 23 

en 12 jaar werkzaam bij Sedgwick (voorheen Cunningham 

Lindsey) en we hebben beiden een kunsthistorische achter-

grond. Daardoor zijn we in staat een specifieke, inhoudelijke 

kwaliteit te leveren die voor onze opdrachtgevers en haar 

verzekerden van groot belang is.”

Marc beaamt dit: “Het feit dat PolakSchoute (onze oorspron-

kelijke rechtsvoorganger) als eerste binnen dit segment op 

de Nederlandse markt actief was, is een belangrijk USP. 

Binnen deze niche hebben wij in Nederland het grootste 

team en een groot netwerk mede dankzij onze jarenlange 

ervaring. Dat individuele kennis en de persoonlijke benade-

ring zo belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat onze collega 

Maarten Kok (meer dan 40 jaar ervaring en nog altijd als 

consultant aan onze organisatie verbonden) nog steeds met 

regelmaat wordt ingeschakeld.” 

Hoe is het met jullie verzekeringstechnische kennis gesteld?

Beiden zijn NIVRE-re in de Branche Brand en onderhouden 

deze deskundigheid volgens de richtlijnen.

Marc: “Dit is erg van belang, want binnen de kunstwereld 

heeft iedereen verstand van kunst, maar niet van verzeke-

ringen en vice versa. Deze combinatie van kennis maakt ons 

voor onze markt uniek. Bovendien zijn er niet veel kunst-

historici die zich in deze verzekeringsmarkt begeven. Wij 

vervullen een ultieme brugfunctie tussen alle verschillende 

partijen.” 

Hoe onderhouden jullie de relatie met jullie – veelal gespeci-

aliseerde - opdrachtgevers? 

Sanne: “Wij organiseren ieder jaar een event voor onze op-

drachtgevers en we bezoeken ook regelmatig beurzen of 

organiseren lezingen. Daardoor blijven we nauw in contact 

met onze opdrachtgevers waarbij  - opnieuw - de persoon-

lijke component erg belangrijk is.”

Marc: “De verzekerden die wij bezoeken zijn over het al-

gemeen musea, galerieën, diamantairs, juweliers en ver-

mogende particulieren. Als expert opereer je als een soort 

vooruitgeschoven post in de markt. Het gebeurt regelmatig 

dat een verzekerde ons eerder benadert dan de opdracht-

gever. Dat komt omdat we de markt zo goed kennen en we 

lijntjes hebben naar alle segmenten. Niet alleen naar onze 

opdrachtgevers, maar ook naar de verzekerden en het net-

werk daaromheen, zoals de taxateurs en de restauratoren.“

Sanne: “De verzekerden waar wij mee werken behoeven 

over het algemeen een zorgvuldige en integere behande-

ling. We nemen echt de tijd voor hen en gelukkig krijgen wij 

die ruimte ook van onze opdrachtgevers omdat wij natuur-

lijk ook hun visitekaartje zijn op een moment dat het er écht 

toe doet, namelijk bij een schade.” 

Wat maakt jullie vak zo leuk?

Marc: “Geen dag is hetzelfde en over het algemeen hebben 

we te maken met bijzondere klanten en bijzondere objec-

ten. Het is nooit rechttoe-rechtaan. Naast kennis en verstand 

van het object moeten we over een goede hands-on-men-

taliteit beschikken en probleemoplossend kunnen werken. 

Ons verantwoordelijkheidsgevoel is groot. We zijn ons ervan 

bewust dat we - ondanks het feit dat we al heel lang in deze 

markt actief zijn – onze opdrachtgever iedere keer weer 

honderd procent moeten bedienen en we daarbij geen en-

kel belang uit het oog mogen verliezen.” 

Sanne: “Je mag iedere dag een nieuwe oplossing bedenken 

voor een probleem. Aan zowel de opdrachtgever als aan de 

verzekerde moet je bepaalde beslissingen kunnen uitleg-

gen. Integriteit en onafhankelijkheid zijn erg belangrijk. Het 

is geen exacte wetenschap. Je moet én de kunst- én de ver-

zekeringsmarkt goed kennen. Daarnaast moet je ook goed 

weten wanneer je kennis juist tekortschiet en je een externe 

deskundige moet inschakelen, bijvoorbeeld bij heel specia-

listische objecten zoals etnografica.” 

Marc: “En daarbij geldt weer dat je moet weten welke expert 

je erbij moet halen, want ook dat kan een slangenkuil zijn.” 

Welke ontwikkelingen zien jullie in de (internationale) kunst- 

en verzekeringswereld?

Sanne: “Ik heb bijna twee jaar als expert in New York gewerkt 

en ik heb daardoor ook de Amerikaanse markt goed leren 

kennen. In Amerika heb je veel meer te maken met een ju-

ridisch kader, al neemt dat ook in Nederland meer en meer 

toe. Verder zie ik dat musea en galerieën zich steeds meer 

bewust zijn van risico’s op het gebied van transport en hand-

ling. Hetzelfde geldt voor vermogende particulieren. Zij be-

veiligen hun woning steeds beter, wat ook een gevolg is van 

de constante verbetering in preventietechnieken. Ook is er 

bij de musea veel aandacht voor het behoud en beheer van 

collecties. Er worden daarvoor speciale afdelingen opgezet 

en er worden trainingen gegeven, ook vanuit de overheid.” 

Door Irene Okkerman

Foto’s: Paul Kampman met 
dank aan het Moco Museum 
Amsterdam

Sanne Wilms: “Je moet én de kunst- én de verzekeringsmarkt goed kennen. Daarnaast moet je ook goed weten wanneer je kennis juist tekortschiet 
en je een externe deskundige moet inschakelen, bijvoorbeeld bij heel specialistische objecten zoals etnografica.”
Marc Tilro: “Wij vervullen een ultieme brugfunctie tussen alle verschillende partijen.”

Integriteit en onafhankelijkheid 
zijn erg belangrijk
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Marc: “Een minder prettige ontwikkeling is dat kunstwerken 

als gevolg van uitgeknepen tarieven in de transportsector 

soms door koeriersbedrijven worden vervoerd. Voor met 

name kwetsbare kunstvoorwerpen, zoals keramiek, glas etc. 

is dat een slechte ontwikkeling.”  

Sanne: “Verder komen we steeds meer typen materiaal te-

gen. De hedendaagse kunstenaar gebruikt alle soorten ma-

terialen waarbij niet altijd even goed wordt nagedacht over 

hoe zo’n materiaal zich op de langere termijn houdt. En dat 

vormt voor ons weer een uitdaging op het moment dat er 

schade ontstaat aan zo’n object.” 

Marc: “Bij reizende tentoonstellingen kan door transport, 

trillingen en verschillen in klimaat schade ontstaan en dan 

is het zaak uit te zoeken of de schade een gevolg is van een 

eigen gebrek van het kunstwerk of dat het een gevolg is van 

een van buiten komend onheil. Niet altijd wordt er vooraf-

gaand aan het transport een zorgvuldige risicoanalyse ge-

maakt.” 

Hoe stel je waardevermindering vast en is dat niet per 

definitie subjectief?

Marc: “De waarde van een object komt niet zomaar ergens 

vandaan, dus die is wel te toetsen, al blijft die toetsing deels 

subjectief. Het bepalen van een waarde of de waardever-

mindering vereist dus vergaande kennis van de markt en 

ervaring.”

Wat zijn voorbeelden van jullie toegevoegde waarde in het 

proces van schaderegeling? 

Sanne: “Bij een schade aan een hedendaags object zullen wij, 

voor zover mogelijk, de getroffen kunstenaar erbij betrek-

ken aangezien hij/zij het intellectuele eigendom behoudt 

van zijn/haar werk. Mocht de kunstenaar niet meer leven, 

dan hebben we, zeker bij grote namen, ook vaak te maken 

met zogeheten  ‘estates’  waaraan in geval van een restaura-

tie van een werk toestemming moet worden gevraagd. Ook 

dit vereist weer een bepaalde kennis en daarnaast ook han-

digheid. Dus in dat opzicht hebben we een adviserende rol 

naar een verzamelaar of museum toe en dienen we dat ook 

uit te kunnen leggen aan onze opdrachtgever.“

Marc: “Waar we ook mee te maken hebben, is dat als kunst 

gestolen wordt, wij zorgen voor de (internationale) registra-

tie daarvan bij bepaalde instanties. In de opsporing vervul-

len we eveneens een rol. Op het moment dat een werk van 

een reeds uitgekeerde schade wordt teruggevonden, kun-

nen wij er, in nauwe samenspraak met derden, voor zorgen 

dat er beslag op wordt gelegd. Doordat de verzekeraar bij 

een uitkering veelal in de rechten treedt van een verzekerde 

wordt de verzekeraar na uitkering eigenaar van het kunst-

werk. Mogelijk wil de verzekerde het werk weer terugkopen 

als het wordt teruggevonden. Ook hier kunnen wij een ver-

bindende rol vervullen tussen verzekeraars, verzekerde, po-

litie en justitie.” <

Pijlers_Schademagazine 2 - feb 2019 LetterC..indd   1 04-02-19   10:36
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Roetcalamiteit in Museum 
Vlaardingen

Brand. Een nachtmerrie voor een ieder, maar al helemaal voor musea met kostbare kunstobjecten. Donderdag 17 januari 

jl. bleek de technische installatie in de kelder van Museum Vlaardingen vlam te hebben gevat. Gelukkig wist de brandweer 

de brand snel te blussen en had het vuur de collectie niet bereikt. Tijd voor Art Salvage BV om in actie te komen. Het 

conserveringsbedrijf opereert zowel in Nederland als België en helpt onder meer musea, instellingen en personen bij het 

behoud en beheer van erfgoed.

Impact
Schade van een brand is vaak veelomvattend. Waar verbran-

ding en hitte direct destructief zijn, zorgen brandgassen en 

aantasting door roet en water op de lange termijn voor een 

catastrofale impact. Art Salvage werd spoedig ingelicht over 

de calamiteit en direct na het blussen hebben medewerkers 

de directe en indirecte schade geïnventariseerd. Hoewel er 

geen dikke roetlaag zichtbaar was op de museumvoorwer-

pen, betekende dit niet dat ze onaangetast waren. Er was 

korte tijd sprake geweest van rookontwikkeling en de kli-

maatinstallatie had de verontreinigde lucht door het hele 

gebouw laten circuleren, tot in de kleinste hoeken en kieren. 

Roet is funest voor een kunstcollectie, omdat het de object-

materialen aantast en verval versneld in werking zet. Om de 

roetschade zoveel mogelijk te beperken, werd snel gestart 

met het herstel van de museale voorwerpen.

Aanpak
Samen met een taxateur werd besloten om ter plekke een 

deel van de collectie te reinigen. Daarnaast werden luchtrei-

nigers geplaatst, om zo eventuele roetsporen uit de lucht te 

halen en de kans op schade aan de collectie nog verder te 

minimaliseren. Voordeel was dat de doordringende brand-

lucht in het gebouw zo snel werd gezuiverd. Waar Art Sal-

vage zorg droeg voor de schoonmaak van de collectiestuk-

ken, nam Belfor Brandschadesanering de kunstdepots en 

overige ruimtes onder handen. Van middeleeuwse grafkis-

ten, scheepsmodellen en schilderijen uit de eigen collectie, 

tot oude boeken en prenten in bruikleen: alles werd grondig 

gereinigd met een stofzuiger met HEPA-filter. Erg kwetsbare 

voorwerpen werden nog zorgvuldiger aangepakt. Op enke-

le meters hoogte tussen twee glazen wanden wordt een van 

de topstukken geëxposeerd: een boomstamkano uit 683 

voor Christus, met een lengte van bijna elf meter het groot-

ste prehistorische vaartuig van Nederland. Met een steiger 

kon de onderzijde van de eikenhouten kano bereikt worden. 

Gezien het kwetsbare karakter van de boot werd deze mid-

dels een kwast gereinigd, waarbij de vrijgekomen roet- en 

stofdeeltjes werden afgezogen met de stofzuiger.

Preventie
Vier jaar geleden had Museum Vlaardingen alles laten ver-

bouwen. Hoe de brand kon uitbreken is tot dusver onbe-

kend. De meeste branden ontstaan door menselijk falen. 

Brand door onveilige elektra staat op nummer twee in de 

top tien van brandoorzaken bij bedrijven. Goede preven-

tieve maatregelen zijn daarom van groot belang. Reden te 

meer om geregeld uw elektra te controleren en een calami-

teitenplan achter de hand te hebben, mocht er onverhoopt 

iets misgaan. Een collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) is 

ook aan te raden, met daarin richtlijnen voor het hanteren 

en transporteren van (kunst)voorwerpen, al dan niet be-

schadigd, in het geval van een calamiteit én tijdens de ver-

volgacties.  <

Conserveringsbedrijf Art Salvage helpt onder meer musea, instellingen en personen bij het behoud en 
beheer van erfgoed.
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Eerste Hulp bij 
collectiestukken

Helicon Conservation Support is al jarenlang een grote speler als het gaat om het beredderen van onvervangbare 

voorwerpen. De voorwerpen hebben een bijzondere, vaak niet kwantificeerbare waarde, zoals kunst en antiek. Inmiddels 

heeft Helicon al honderden calamiteiten beredderd; van groot- tot kleinschalig, bij instellingen en particulieren. Het gaat 

daarbij niet alleen om blus- en brandschade, maar ook om calamiteiten door water, plaagdieren, schimmels of bouwstof. 

Het team Collectie Hulpverlening (CHV-team) staat – onder leiding van productmanager Henk Raap – 24/7 paraat voor 

calamiteiten in de wereld van kunst en andere bijzondere voorwerpen, voor zowel museale als privécollecties. Hierbij 

werken zij geregeld samen met verschillende instanties, zoals schade-experts en salvagebedrijven. Helicon wordt 

ingeschakeld bij voorwerpen waar specialistische kennis noodzakelijk is. Er kan geput worden uit ruim een halve eeuw 

kennis en ervaring binnen de multidisciplinaire wereld van cultureel erfgoed. In deze periode is een uitgebreid netwerk 

van specialisten opgebouwd waardoor Helicon van toegevoegde waarde is voor de salvagebedrijven. 

“Wij willen daarbij niet op de stoel van de salvagebedrijven 

zitten”, aldus productmanager Henk Raap, “maar tijdens een 

bereddering juist ondersteunend zijn aan hen. De bijzonde-

re voorwerpen moeten tijdens een calamiteit met de beno-

digde expertise worden behandeld.” 

Partijen die als eerste betrokken zijn bij een calamiteit zijn 

schade-experts en salvagebedrijven. Zij maken de eerste 

inschattingen van de calamiteit en beoordelen of extra ex-

pertise nodig is. Wanneer kunst of antiek in het pand aanwe-

zig is, kan Helicon hiervoor worden benaderd. Helicon zorgt 

voor de juiste behandeling van de gevoelige materialen en 

kan zo de salvagebedrijven ondersteunen. 

Bereddering onder uitdagende 
omstandigheden
Bij Helicon werken verschillende restauratoren met diverse 

disciplines, waardoor zeer uiteenlopende expertise voor-

handen is. Met regelmaat worden de leden van het CHV-

team getraind in het beredderen van voorwerpen onder 

verschillende uitdagende omstandigheden. Dit zorgt ervoor 

dat tijdens een calamiteit – waarbij vaak haast geboden is – 

tóch adequaat en snel gehandeld kan worden. Vaak is het 

van belang de eigenaar gerust te stellen. Er wordt immers 

aan hun kostbare voorwerpen gezeten. Dankzij de uitge-

breide kennis kunnen medewerkers van Helicon hiervoor 

zorgdragen. 

De aangetaste voorwerpen moeten in eerste instantie wor-

den gestabiliseerd om verdere schade te voorkomen. Dit is 

de zogenaamde beredderingsfase. Liever wordt de ruimte 

niet ontruimd, maar als dit toch moet gebeuren, is het van 

groot belang kennis te hebben van de constructie en ma-

teriaaleigenschappen van de voorwerpen. Henk: “Als we de 

stoel als voorbeeld nemen, dan zijn tijdens de brand deze 

eigenschappen veranderd. De lijm die de constructie bijeen-

hield, heeft zijn kleefkracht verloren waardoor het ‘normaal’ 

hanteren van dit voorwerp ernstige en blijvende schade 

kan opleveren. Ook heeft het direct aanraken van een be-

roet voorwerp als risico dat de roet in het voorwerp wordt 

gedrukt en daardoor nooit meer geheel te verwijderen is. 

Al deze risico’s worden door de medewerkers van Helicon 

meegenomen in de overwegingen op welke manier ze de 

voorwerpen kunnen beredderen.” 

Proces van bereddering
Wanneer voorwerpen worden geëvacueerd is het mogelijk 

deze in een geconditioneerde quarantaineruimte bij He-

licon op te slaan waar de volgende fases kunnen worden 

uitgevoerd, zoals de inventarisatiefase. In deze fase worden 

een conditierapportage en behandelplan van de voorwer-

pen opgemaakt. Deze worden vervolgens met de verzeke-

raar en eigenaar doorgenomen. 

Uiteindelijk kan na de inventarisatiefase de reconditione-

ringsfase starten, waarbij de voorwerpen worden schoon-

gemaakt, gerepareerd en/of gerestaureerd. <

Het team Collectie Hulpverlening van Helicon staat, onder leiding 
van productmanager Henk Raap, 24/7 paraat voor zowel museale als 
privécollecties.
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Focus op preventie bij arbeidsongeschiktheid

Reaal Lijfwacht: 
kennisexpert op het vlak 
van vitaliteit

Passie voor lifestyle in zowel fysieke als mentale zin. Dat is wat vitaliteitsadviseur Barbara Enthoven drijft. En wat ze 

uitdraagt binnen het team van Reaal Lijfwacht, het preventieprogramma van de arbeidsongeschiktheidstak van Reaal. 

Reaal Lijfwacht is acht jaar geleden puur uit een idee ont-

staan: zouden klanten met een arbeidsongeschiktheidsver-

zekering behoefte hebben aan ondersteuning om uitval te 

voorkomen? Er waren namelijk zoveel mensen die niet ar-

beidsongeschikt waren maar toch aanklopten bij de afde-

ling Claims. Niet voor een zak geld, maar met de opmerking: 

“Ik denk niet dat ik ga uitvallen, maar als ik nu niets doe, dan 

gaat dat wél gebeuren.” Ze zochten hulp. Preventief.

Binnen de sector was preventie destijds iets nieuws. Iets 

waar je draagvlak voor moest zien te creëren. Het thema is 

nu absoluut hot, maar voor Barbara was het jarenlang echt 

pionieren. “Toen dit idee acht jaar geleden ging leven heb ik 

het naar me toe getrokken. Want hier word ik blij van”, licht 

Barbara toe. “Zo kunnen we wat voor onze klanten beteke-

nen. Door te ontdekken waar klanten behoefte aan hebben, 

door naar ze te luisteren, kan je maatwerk ontwikkelen. Het 

is absoluut prettig dat ze een goede arbeidsongeschikt-

heidsverzekering (AOV) hebben voor het geval het misgaat. 

Maar wij zien natuurlijk liever dat ondernemers gezond en 

met plezier doorgaan met ondernemen. En vaak kun je al 

met kleine aanpassingen een groot effect bereiken, zowel 

in mentale als fysieke zin. Daar is ons preventieprogramma 

op gericht, zodat verzekerden verder kunnen met onderne-

men.” 

Reaal Lijfwacht bestaat uit een klein eigen team met veel 

externe collega’s. Netwerkpartners die dicht bij Reaal staan 

en die ze kunnen inschakelen voor hun klanten. Op het fy-

sieke en mentale stuk en op ondernemingsgerelateerde 

vraagstukken. Iedereen die een AOV bij Reaal afsluit kan 

gelijk zonder extra kosten gebruikmaken van diverse dien-

sten binnen Reaal Lijfwacht zoals een gezondheidsonder-

zoek, ondernemersadvies of coaching. Hiervoor werkt Reaal 

samen met externe partners. Al vanaf dag één kan je hier 

gebruik van maken. 

“Wij kijken naar trends. Waar vallen mensen op uit. Deze 

data halen wij uit onze eigen portefeuille. Vervolgens probe-

ren wij preventief bepaalde beroepen te bereiken waarvan 

we weten dat daar een bepaalde kwetsbaarheid in zit. De 

partijen die voor ons werken moeten de groepen goed ken-

nen, want iedere groep heeft een eigen dynamiek en pro-

blematiek. Denk aan nek- en polsklachten bij groepen die 

veel repeterende bewegingen maken, zoals tandartsen. Of 

aan ondernemers die stress hebben omdat ze strategische 

keuzes moeten maken. Die worden gecoacht op het gebied 

van ondernemerschap. Want het zijn bijna allemaal zelfstan-

dig ondernemers die hun eigen vraagstukken hebben.” 

Op de vraag waarom Reaal Lijfwacht is ontwikkeld ant-

woordt Barbara: “In de eerste plaats om te voorkomen dat 

klanten arbeidsongeschikt worden. Daar ben ik heel trans-

parant in. Maar we willen ook iets extra’s kunnen bieden. 

Er is een heel grote groep ondernemers die denkt dat een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is. Wat men 

niet weet is dat een deel van de kosten aftrekbaar is. En dat 

de premie afhankelijk is van het moment waarop je de polis 

tot uitkering laat komen. Het mooie van Reaal Lijfwacht is 

dat men vanaf dag één gebruik kan maken van de verzeke-

ring. Als een ondernemer dat wil, dan kan hij direct een coa-

chingstraject krijgen, ook al heeft hij ervoor gekozen om de 

polis pas na twee jaar na uitval tot uitkering te laten komen. 

Eigenlijk hebben we liever dat mensen niet alleen bij uit-

val aankloppen, maar ook als ze een vraag hebben op het 

gebied van ondernemerschap. Want daar heeft een onder-

nemer blijkens onderzoek stress van: van het maken van 

strategische keuzes, van het moeilijk grenzen kunnen stel-

len, van de wens om meer winst te maken en meer van dat 

soort ondernemersgerelateerde vraagstukken. Maar wat je 

wellicht niet verwacht is dat een positieve vraag ook stress 

kan opleveren. Bijvoorbeeld als de onderneming (te) hard 

groeit. Of als een ondernemer ontdekt dat hij of zij bepaalde 

talenten heeft en niet weet hoe die kunnen worden ingezet 

in het werk of privé. Sommige ondernemers kunnen daar 

’s nachts van wakker liggen. Ook daar hebben we speciale 

coachingstrajecten voor.” 

Preventieservice
“Reaal Lijfwacht is een preventieservice. Wij helpen onze ver-

zekerden om gezond, gemotiveerd en met plezier aan het 

werk te kunnen blijven. Met verschillende tools en trajecten 

op maat kan je zien waar je in de toekomst problemen mee 

kan krijgen. Te veel drinken of te zwaar zijn bijvoorbeeld kan 

op de lange termijn problemen opleveren. Dan is het zaak 

tijdig bij te sturen. 

Het gaat ons er dan ook om, om een groep ondernemers 

die het nu nog goed doen, op de lange termijn gezond en 

gemotiveerd aan het werk te houden. Op die manier borg je 

tevens de continuïteit van hun onderneming. 

Als je kijkt naar de vragen waar ondernemers mee worste-

len, dan zijn er eigenlijk tal van menselijke vraagstukken 

die voorbijkomen: scheidingen, ruzies, opvoeding, voeding, 

beweging. Er zitten lastige vragen bij, maar we krijgen ook 

leuke vragen. Zoals die ondernemer die vader wil worden en 

zich afvraagt hoe hij dat moet combineren met zijn onder-

neming. Want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Ook de kinderen of partners van onze verzekerden kunnen 

overigens aankloppen voor een kort coachingstraject. 

We lopen mee in alle fasen van het persoonlijke leven en de 

onderneming van onze klanten. We bieden  bijvoorbeeld 

de mogelijkheid om jaarlijks een inventarisatiegesprek, 

werkscan of gezondheidsonderzoek te doen. Zo ontdekken 

ze zelf hoe het zowel privé als zakelijk gaat. Op basis van de 

(anonieme) cumulatieve onderzoeksresultaten kunnen wij 

onze dienstverlening laten aansluiten op wat speelt bij onze 

klanten.”  

Secundaire preventie
“En we doen daarnaast ook aan secundaire preventie. Ie-

mand is uitgevallen, herstelt en meldt zich enige tijd later 

weer opnieuw, omdat hij wil voorkomen dat hij voor de 

tweede keer uitvalt. Die mensen kunnen wij snel helpen, bij-

voorbeeld door het inschakelen van een psycholoog. Of een 

psychiater, om uit het ergste dal te kunnen kruipen. 

Waar ondernemers wakker van liggen? Uit een recentelijk 

door ons uitgevoerd onderzoek bleek dat de meesten zich 

melden omdat ze moeite hebben een goede balans te vin-

den tussen hun werk- en privésituatie (39% van de onderne-

mers). Ondernemers vinden het moeilijk om die combinatie 

te maken, omdat ze geen 9-tot-5-baan hebben. Ze voelen 

zich verantwoordelijk voor hun mensen en hun gezinnen. 

Nummer twee in de lijst is het vinden van goed personeel 

(38%). Op de derde plaats staat zorgen om wanbetalers 

(27%).

Op het moment dat mensen veel stress hebben starten we 

veelal met een coachingstraject. Een andere mogelijkheid 

is een gezondheidsonderzoek. Daarbij kijken we ook direct 

naar lifestyle. Dat kan namelijk direct invloed hebben op 

Door Cindy van der Helm

Je hoeft niet ziek te zijn 
om beter te worden

Barbara Enthoven is vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht.
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hoe je je voelt en daardoor op je stressniveau. Je merkt dat 

mensen niet altijd weten wat de gezonde keuze is en daar-

door de juiste keuzes niet kunnen maken qua voeding en 

beweging.” 

Extreme burn-outklachten onder millennials
“Een groep die bijzondere aandacht krijgt zijn de millennials. 

Deze generatie heeft te maken met extreme burn-outklach-

ten. Zij zijn vaker dan anderen emotioneel uitgeput. Voelen 

een zware sociale druk, hebben last van perfectionisme.

Zij zijn bezig met fit zijn, voeding en beweging. Maar ze zijn 

wel psychisch kwetsbaar. En dat zal alleen maar toenemen. 

De psychische uitval van de millennialgroep is groter dan 

van welke andere groep dan ook.”

Lijfwacht Academy
Reaal is kennisexpert op het vlak van vitaliteit. Ze hebben 

een jarenlange voorsprong en die willen ze houden. Daar-

om moeten ze zichzelf scherp houden. Een van de redenen 

waarom ze vorig jaar maart gestart zijn met Lijfwacht Acade-

my, bedoeld om kennis te bundelen en te delen. Ze hebben 

Hoe voorkom je stress op de werkvloer
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out en andere werkgerelateer-
de psychische ziektes. De belangrijkste veroorzaker van stress is het zoeken naar een goede balans tussen werk en privé. Dat is dan ook een belangrijk 
aandachtsgebied binnen Reaal Lijfwacht. 

Tips voor een betere balans tussen werk en privé 
1. Kijk minder tv en wees minder online. Dat geeft een gevoel van rust en brengt ruimte in je drukke hoofd en agenda.

2. Stel prioriteiten. Maak eens een lijstje van belangrijke dingen en minder belangrijke dingen. Haal dat lijstje erbij als je merkt dat je twijfelt over 
 je keuzes.

3. Delegeer meer. Veel mensen zijn perfectionistisch en willen alles zelf doen. Kijk eens wat anderen voor jou kunnen doen en laat los.

4. Schep orde. Als je het druk hebt, heb je de neiging te gaan opruimen om weer orde te scheppen. Let erop dat je gericht de rommel aanpakt die 
 je helpt weer rust te vinden. Ben je druk in je hoofd vanwege een drukke mailbox? Ga dan niet de rommel van de kinderen opruimen.

5. Vraag hulp. Bespreek je vraagstuk met een coach. Die staat verder van je af en kan samen met jou tot verrassende oplossingen komen om de 
 balans te herstellen.

een aantal thema’s geformuleerd en willen meer inzetten 

op onderzoek. 

Zo kijken ze of ze medisch specialisten onder de vlag van de 

Academy een workshop kunnen aanbieden waarin ze kun-

nen leren hoe je op een meer bedrijfsmatige manier kan 

werken. Hoe je elkaar kan helpen en van elkaar kan leren.

Daarnaast onderzoeken ze de kwetsbaarheid van klant-

groepen. Er heerst bijvoorbeeld veel stress onder accoun-

tants, omdat die last kunnen hebben van de regeldruk die 

ze ervaren. “Daarom doen we onderzoek naar stress binnen 

deze doelgroep en willen we op individueel niveau tot bijna 

het DNA van onze klanten doordringen”, vervolgt Barbara. 

“Onderzoek vinden wij belangrijk. Daarom hebben we de 

afgelopen jaren alle nieuwe klanten gebeld. We hebben ze 

verteld wat Reaal Lijfwacht is. Gevraagd waar ze tegenaan 

lopen. Uit dat onderzoek hebben we een rijkdom aan infor-

matie gekregen op grond waarvan we nu workshops gaan 

opzetten. 

Accountants blijken, naast stress over regeldruk, ook vaak 

last te hebben van lage rugpijn. En daar kunnen ze iets aan 

doen, bijvoorbeeld door naar de instelling van de stoel van 

de auto of de bureaustoel te kijken.  

Eigenlijk houden we de vinger aan de pols van de samen-

leving. Want het is net als met het klimaatverhaal: meten 

is weten. We proberen trends te signaleren. Zo houden we 

onszelf scherp. Signaleren, attenderen en stimuleren. Want 

dat werkt. En zo proberen we een maatschappelijke bewe-

ging op gang te brengen.” <

Dan nu toch die juridische bril maar op. En dan 

blijkt opeens dat kunst ook een heel andere 

kant heeft en belanden we in de wereld van 

vervalsingen, kunstroof, verzekeringsbedrog 

en zelfs oorlogsmisdaden. 

Mijn kennismaking hiermee was toen ik in 1999 

mijn advocaatstage begon in de praktijk van 

Eberhard van der Laan. Hij had toen één dos-

sier dat meer dan de helft van zijn dossierkast in 

beslag nam. Het was een dossier over de erfenis 

van de Russische kunstverzamelaar Chardzjiev. 

Deze erfenis bevatte een imposante collectie 

van werken van Russische avant-gardisten als 

Malevich en El Lissitzky. Na de dood van Char-

dzjiev werd deze collectie inzet van een strijd 

tussen vele partijen die over elkaar heen vielen. 

Voor een beginnende stagiair las dit dossier 

over smokkel, sluwe kunsthandelaars, bedrog 

en eigen gewin als een spannende (maar zeker 

ook trieste) thriller.

De strijd in de kunstwereld brengt vaak ook 

zeer interessante juridische vraagstukken met 

zich mee. Misschien kent u de zaak over de ver-

valste Max Ernst? Die zaak ging over de Neder-

landse kunstverzamelaar Louis Reijtenbagh die 

een schilderij aankocht nadat de kunstexpert 

en voormalige baas van Centre Pompidou, Wer-

ner Spies, achterop een foto van het schilderij 

had geschreven dat hij het schilderij zou opne-

men in de oeuvrecatalogus van Ernst, waaraan 

hij destijds werkte. Toen Reijtenbagh later het 

schilderij bij Sotheby’s wilde veilen, bleek het 

een vervalsing. Reijtenbagh sprak in eerste in-

stantie Spies met succes aan. Maar in beroep 

werd de claim tegen hem toch afgewezen. Dit 

Kunst kan verrassen

ADVOCATUUR

Door Erik van Orsouw, 
werkzaam bij Kennedy Van der Laan

In deze column over kunst wil ik niet direct de juridische bril opzetten. Eerst wil ik met u delen wat ik eigenlijk de meest bijzondere eigenschap 

vind van kunst: dat het je in verwondering kan brengen en je – simpel gezegd – ook gewoon ontzettend blij kan maken. Dat laatste heb ik de 

afgelopen periode namelijk zelf weer mogen ervaren. Ons kantoor is medio december verhuisd naar een nieuw pand. Hoewel we slechts 500 

meter verwijderd zijn van onze oude locatie, is het nieuwe pand een wereld van verschil. Niet zozeer van buiten, maar des te meer van binnen. 

Toen ik hoorde dat ons nieuwe pand heel transparant zou zijn, met veel open ruimtes en glas, dacht ik dat dit zou betekenen dat er nauwelijks 

meer plek zou zijn voor de kunst uit onze  eigen collectie en voor de tijdelijke exposities die wij ‘hosten’. Maar het tegendeel is waar. In onze 

nieuwe omgeving spatten de kunstwerken juist van de muren. Ik zou dan ook tegen iedereen willen zeggen: kom dat snel zelf ervaren.

roept de vraag op of er omstandigheden kunnen 

zijn dat de kunstexpert wel aansprakelijk is en, zo 

ja, of en hoe hij die aansprakelijkheid (contrac-

tueel) kan uitsluiten of beperken. Het enorme 

financiële belang bij kunst maakt in ieder geval 

dat er steeds meer aarzeling lijkt te komen bij mu-

sea en kunstexperts om opinies af te geven over 

de echtheid van een bepaald schilderij of ander 

kunstwerk. 

Wie de recente Nederlandse rechtspraak induikt 

komt nog veel meer interessante én tot de ver-

beelding sprekende zaken tegen. Zo is er de zaak 

over de vraag wie de eigenaar was van een zeer 

kostbare Stradivarius: de Amerikaanse meester-

violist die zijn viool via een Oostenrijkse hande-

laar liet verkopen of de Nederlandse koper nadat 

de Oostenrijkse handelaar deze ‘op eigen naam’ 

verkocht had en vervolgens failliet ging. Of de 

zaak over de vervalste sculpturen van Zorn en 

Degas waarbij de rechter duidelijk worstelde met 

het feit dat in de brochures van het veilinghuis de 

werken als ‘echt’ waren gepresenteerd, maar aan 

de andere kant de koper wist dat er geen pro-

venance aanwezig was waaruit de authenticiteit 

kon worden afgeleid.

Vanuit al die rechtspraak over dure kunstwerken 

kom je uiteindelijk vanzelf uit op het speelveld 

waarin wij allen dagelijks zo graag bezig zijn: 

schade en verzekeringen. Zeker als je dure siera-

den ook als kunst beschouwt. Want die sieraden 

hebben soms de neiging om te verdwijnen en dat 

leidt regelmatig tot aardige rechtszaken. Zoals de 

zaak over de dame die blijkbaar haar gouden ring 

met diamant van vele tienduizenden euro’s mee-

nam naar het strand om deze daar vervolgens de 

hele dag af te doen en kwijt te raken. Kon van 

haar verwacht worden dat ze aangifte had ge-

daan bij het betreffende strandpaviljoen of er-

voor had gezorgd dat met een metaaldetector 

was gezocht? Ook de zaak over het verdwenen 

collier op Bali spreekt tot de verbeelding. Verze-

kerde was met een bevriende politieagent naar 

het door de potentiële koper opgegeven adres 

gegaan. Zij werden daarbij begeleid door vier 

andere politieagenten. Toch wist de potentiële 

koper op enig moment via een zijdeur en een 

raam te verdwijnen. Uiteraard met het collier. 

Aan de vraag of de verzekerde dit voorval on-

danks de politiebegeleiding toch had kunnen 

voorkomen, kwam de rechter uiteindelijk niet 

toe omdat de voorzichtigheidsclausule niet van 

toepassing was.  

Kortom, kunst kan verrassen, verwonderen, 

stemmen  tot nadenken of zelfs choqueren. 

Maar kunst kan ook leiden tot juridische ge-

vechten vol strijd, emotie en intriges.

Barbara Enthoven is vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht. Reaal Lijfwacht is de preventieservice bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Reaal. Ze houdt zich bezig met inhoude-
lijk advies aan Reaal Lijfwacht over vitaliteit en het verbinden van content aan verschillende communicatiemiddelen. Ook coördineert ze Lijfwacht Academy. Kenniscentrum van Reaal 
Lijfwacht. Barbara heeft een opleidingsachtergrond in integraal vitaliteitsmanagement, lifestylecoaching en communicatie.
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Nieuwe NIVRE-voorzitter zet 
in op meer verbinding met 
markt

Koud aan het roer en nu al vol ambitie. NIVRE-voorzitter Hans de Hoog heeft de afgelopen jaren als vicevoorzitter en als 

voorzitter van de Kamer zijn ogen en oren goed de kost gegeven. Waar hij trots op is, dat is de plek die het NIVRE inneemt 

in de markt. Maar het kan altijd beter. Het verleden vasthouden en waar mogelijk zaken verbeteren. Dat is zijn ambitie. 

“We delen met veel brancheorganisaties dezelfde proble-

matieken. Organisaties als Adfiz, het Verbond en de VNAB 

hebben nou eenmaal doorlopend te maken met schadege-

relateerde issues. Hoe makkelijk zou het voor hen zijn als er 

een laagdrempelige toegang is tot het NIVRE om die issues 

samen aan te pakken. Want als er één plek is waar kennis 

over schadegerelateerde onderwerpen te halen valt, dan 

is het wel het NIVRE, met zo’n 30 jaar geschiedenis, 1800 

ingeschreven Register-Experts en 50 aangesloten experti-

seorganisaties, de zogenaamde Kamerleden. Het opstellen 

van bijvoorbeeld een schadeprotocol is voor ons dan ook 

gesneden koek. Die brug slaan tussen het NIVRE en andere 

brancheorganisaties is iets waar ik graag aan zal werken. Sa-

men kan je immers veel meer bereiken dan wanneer je alles 

alleen moet bedenken”, aldus De Hoog.

Veranderende organisatie
Sinds de start in 1990 heeft het NIVRE als brancheorganisatie 

niet stilgezeten. Lerend van het verleden heeft de stichting 

meerdere professionaliseringsslagen gemaakt. Ook De Hoog 

heeft een doel voor ogen: het merk Register-Expert nog 

meer op de kaart zetten. Het NIVRE is de overkoepelende 

brancheorganisatie voor Register-Experts die op persoon-

lijke titel in het Register worden ingeschreven. Daarnaast 

kent het NIVRE de Kamer. Dit is de opvolger van het BCE (Bu-

reau Coördinatie Expertiseorganisaties) waar niet de experts 

zelf, maar de expertiseorganisaties of zelfstandig werkende 

schade-experts lid van zijn. Daarnaast is er de stichting NI-

VRE Calamiteiten & Projecten (NC&P), het voormalig BCE 

Calamiteiten, een onafhankelijk van het NIVRE opererende 

organisatie die gebruikmaakt van Register-Experts. NC&P 

staat klaar voor grootschalige, meestal onverzekerde cala-

miteiten, waarvoor in korte tijd grote aantallen schade-ex-

perts op de been moeten worden gebracht. Daarbij wordt 

gebruikgemaakt van de capaciteit bij de Kamerbureaus. 

Voor zowel experts als bureaus gelden strenge regels ten 

aanzien van gedrag, kennis en opleidingen. Voldoe je niet 

aan de regels, dan riskeer je uitschrijving uit het Register. Dat 

geldt voor zowel de aangesloten bureaus als de individuele 

expert. Een onafhankelijk Tuchtcollege ziet toe op naleving 

van de regels. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van 

de aangesloten leden binnen onze beroepsgroep. Want het 

NIVRE gaat over kennis, verbinden en merkwaarde en ziet 

toe op de kwaliteit van het vak. 

Kennis
“Om het kennisniveau op pijl te houden zijn Register-Experts 

verplicht deel te nemen aan een programma van Permanen-

te Educatie. Halen Register-Experts hun PE-punten niet, dan 

riskeren ze uitschrijving uit het Register. Het NIVRE kent een 

PE-programma waarin zaken als onderzoek, praktische vak-

kennis, rapporteren en onderhandelen worden meegeno-

men. Een mooi opleidingsstelsel waar niveau gehaald wordt 

op vakinhoudelijk gebied, deskundigheid en skills. En ieder 

jaar weer wordt gekeken of de opleidingen nog aansluiten 

bij de werkelijkheid. Denk aan een onderwerp als compli-

ance. Dat wordt steeds belangrijker. Daar worden aparte 

opleidingen voor uitgeschreven die via opleidingsinstituten 

worden aangeboden. Bij de keuze van de instituten hante-

ren we strenge selectiecriteria. En waar wat te kiezen valt ligt 

de lat hoog, want we willen het beste wat er maar te krijgen 

is uit de markt halen”, aldus De Hoog.

Verbinden
“Naast kennis gaat de Stichting ook over verbinden en merk-

waarde. Verbinden van mensen onderling, zowel intern als 

extern. Intern doen wij dat onder andere via de evenemen-

ten die we organiseren, zoals het Rendez-Vous d’Expertise. 

Die evenementen dienen naast kennisontwikkeling ook om 

elkaar te ontmoeten. Register-Experts krijgen daarnaast PE-

punten voor klassikale bijeenkomsten, waardoor je ook weer 

verbondenheid krijgt. Externe verbondenheid bereiken we 

onder andere door een breed uitnodigingsbeleid voor het 

Rendez-Vous d’Expertise, een plek waar alle marktpartijen 

samenkomen. Maar ook door het betrekken van externe or-

ganisaties bij opleidingen.”

Rol voor De Hoog
“En als het gaat om het verbinden van de branche naar bui-

ten toe dan zie ik voor mezelf een rol weggelegd. Ik vind het 

belangrijk om - met name op vakinhoudelijk gebied – de 

verbinding in stand te houden. We zien dat commissies uit 

de NIVRE-branches samen met een specifieke commissie 

van bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars overleggen 

over actuele onderwerpen. Dat soort samenwerkingen wil 

ik graag bevorderen. Zo kunnen we elkaar waar nodig ver-

sterken. We moeten ontdekken waar de gezamenlijkheid zit, 

want we zijn nu eenmaal met hetzelfde ding bezig. Met de 

eindklant. Het verzekeringsproduct gáát over schade.” 

Voorzitter Hans de Hoog is in het dagelijks leven directievoorzitter van Lengkeek, Laarman & De Hosson. 
Hij is vanaf 1994 lid van het NIVRE. De Hoog vervulde binnen het NIVRE diverse taken en in 2012 werd hij 
Kamervoorzitter. Per gelijke datum trad hij ook toe tot het bestuur van het NIVRE. De afgelopen twee jaar 
was hij vicevoorzitter en nam in november de voorzittershamer over.

Het Rendez-Vous d’Expertise is een plek waar alle marktpartijen al vanaf 1992 
jaarlijks samenkomen.

Door Cindy van der Helm
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Merkwaarde
“Ten aanzien van merkwaarde heb ik een ambitie, namelijk 

behouden wat we bereikt hebben op het gebied van orga-

nisatie, opleidingen en bekendheid, en het bewaken van 

de erfenis. Die erfenis is niet van mij. Die is van al degenen 

die aan het NIVRE waren en zijn verbonden. Ik moet in alles 

zien te bewerkstelligen dat het merk NIVRE behouden blijft 

en verbeterd wordt. Bij alles wat ik doe zal ik mij tot in mijn 

diepste vezel afvragen: “Is dit goed voor het NIVRE en voor 

het merk NIVRE? Is het in het belang van de individuele le-

den en Kamerleden? We moeten kritisch zijn ten aanzien van 

(branche)verbreding van activiteiten en de omvang van het 

Register. Natuurlijk willen we graag op zijn minst behoud 

van het aantal Register-Experts zien. Maar belangrijker is 

borging van de kwaliteit en merkwaarde.” 

Uitbreiding branches?
“Activiteiten als tele-expertise, schademanagement en digi-

tale claimsafhandeling zijn meer dan ooit actueel. En deze 

ontwikkeling zet zich uiteraard door in het segment kleinere 

en eenvoudigere claims. Er zijn steeds meer experts die niet 

meer overal naartoe rijden, maar expertise op afstand doen. 

Een van de dingen die je je moet afvragen is hoe deze acti-

Het NIVRE is de brancheorganisatie die toeziet op de kwaliteit van het schade-expertisevak en die de Registers van schade-experts, risicodeskundigen 
en deskundigen en coördinatoren Fraudebeheersing beheert. Binnen de Stichting zijn negen branches vertegenwoordigd met ieder een branchebe-
stuur. Naast de branchebesturen heeft het NIVRE een Algemeen Bestuur en een kantoororganisatie die ondersteunend is aan het bestuur. 

De portefeuillehouders PE – Seminars en Toelating - Opleiding zijn in nauw contact met de branches over de onderwerpen. Enerzijds voor kennisuit-
wisseling, anderzijds om de uniformiteit in opleidingsniveau te bewaken. 
Daarnaast zal de voorzitter vanaf nu niet voor twee, maar voor drie jaar worden aangesteld. Nieuwe voorzitters zullen voortaan via co-optatie door het 
bestuur zelf worden benoemd. 

Het Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur dat bestaat uit vier bestuursleden die tevens portefeuillehouder zijn, een algemeen bestuurslid, een penningmeester en een 
voorzitter, wordt gevormd door:

Voorzitter  Hans de Hoog Lengkeek

Penningmeester  Wilco van Schijndel RA Troostwijk

Portefeuillehouder PE - Seminars  Francie Peters De Bureaus

Portefeuillehouder Toelating – Opleiding  Johan van den Berg Dekra

Portefeuillehouder Werkgeversbelang  Ronald Pols Achmea

Portefeuillehouder Marketing - Communicatie  Hans Coffeng CED

Algemeen bestuurslid  Jeroen Frohlich  Sedgwick

viteiten zich verhouden tot de traditionele manier van ex-

pertiseren. Als je aan tele-expertise doet moet je wel weten 

waar je het over hebt. Want je zal dezelfde kwaliteit moeten 

kunnen leveren, maar dan zonder zichtinformatie. Daarbij 

maak je gebruik van bijvoorbeeld videoverbindingen en 

internetbronnen. Denk aan digitale research. Aan welke an-

dere kenniseisen moet dat dan voldoen? Interessant om het 

hier met elkaar over te hebben. En te onderzoeken welke 

aanvullende rol hier voor het NIVRE eventueel is weggelegd.”  

Pluim voor inspanningen
Sommige verzekeraars eisen dat verzekerde gebruikmaakt 

van een Register-Expert, iets waar onlangs nog ophef over 

was. Op de vraag wat zijn mening daarover is antwoordt De 

Hoog: “Ik treed niet in de vraag of een verzekeraar die eis 

mag opnemen in zijn voorwaarden. Als een verzekeraar een 

Register-Expert als contra op de polis wil, dan snap ik dat en 

juich ik dat zelfs toe, uiteraard. Door een Register-Expert te 

benoemen koopt verzekerde namelijk een grotere zeker-

heid in dan wanneer hij geen Register-Expert inschakelt. De 

verzekerde heeft enerzijds de garantie dat de expert voldoet 

aan de beroepseisen van de beroepsgroep die als gangbaar 

en nodig worden beschouwd. Verzekerde krijgt iemand die 

goed opgeleid is, die snapt hoe de hazen lopen in de scha-

dewereld. Anderzijds kan verzekerde terugvallen op de aan-

spreekbaarheid van de NIVRE-expert en zijn werkgever in 

geval van eventuele klachten en misstanden. NIVRE Regis-

ter-Experts zijn immers onderhevig aan het klacht- en tucht-

recht. In mijn ogen onderstreept het feit dat een verzekeraar 

dit in zijn voorwaarden opneemt alleen maar het belang dat 

hij hecht aan het expertisetraject. En het is tegelijkertijd een 

mooie pluim voor onze inspanningen.”  <

Het NIVRE gaat over kennis, 
verbinden, merkwaarde en 
kwaliteit van het expertisevak

RECONDITIONERING

Drogen voorkomt hoge 
vervangingskosten

De wisselende temperaturen in de winter zorgen voor extra schademeldingen. Met name water dat op daken ligt kan 

bevriezen en door uitzetting lekkage veroorzaken, met als gevolg dat het water terechtkomt in de dakisolatie. In de 

zomerperiode kan door opwarming van het dak het water in de dakconstructie niet ontsnappen waardoor een hoge 

dampdruk ontstaat met als gevolg nieuwe lekkages, hogere verwarmingskosten en het gevaar van waterschade. Schade-

experts staan dan voor de vraag: moet het gehele dak vervangen worden of is het een optie om de isolatielaag te drogen? 

Wij spraken over isolatiedrogen met Joost Rozestraten, eigenaar van de firma Droogspecialist uit Bodegraven, een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in het verhelpen van vochtproblemen, verwarmen en ventileren.

Natte isolatie verliest zijn functie
“Isolatie die nat is geworden verliest zijn isolerende wer-

king en kan uit zichzelf niet drogen. Het water zit tussen het 

dampscherm en de dakbedekking ingesloten, waardoor 

het water aan de binnenzijde van een pand langdurig kan 

nadruppelen en waterschade kan veroorzaken. Met name 

bij grote projecten, voorzien van een plat dak, kan het 

drogen van de isolatielaag met specialistische droogap-

paratuur een kostenefficiënte keuze zijn. Hoge kosten voor 

totale vervanging kunnen worden voorkomen. Bijkomend 

voordeel is dat de normale werkzaamheden in het (bedrijfs)

pand gewoon kunnen doorgaan.”

Case dakisolatie drogen nieuwbouwproject
“Zo werd bij een grootschalig nieuwbouwproject in Frank-

furt kort voor oplevering vocht gedetecteerd, dat druppel-

de vanuit het plafond. Het betrof een nieuwbouwproject 

met een dakoppervlakte van meer dan 4.400 m2. Grote 

technische installaties, met onder andere de koeling van 

het gebouw, waren boven op het pand geplaatst. Door re-

genval, sneeuw en lekkages zaten er grote hoeveelheden 

water in de isolatielaag van dit grote dak. Dit druppelende 

water vormde een groot risico voor de technische installa-

ties in het gebouw en er moest dus snel worden gehandeld.” 

Binnen 24 uur eerste resultaten zichtbaar
Droogspecialist uit Bodegraven toog met vijf containers 

materieel en drie medewerkers naar het nieuwbouwpro-

ject. “Het dak was maanden geleden al dichtgeplakt. Dat 

was tijdens de koude wintermaanden toen het daar nog 

niet vrij van sneeuw en ijs was”, vervolgt Joost. “Ook waren 

er door andere oorzaken lekkages ontstaan. Met vochtme-

ters werd vastgesteld hoe vochtig de isolatie was op plek-

ken waar het meeste vocht detecteerbaar was. 80% van de 

totale oppervlakte moest worden gedroogd.” 

Wekelijkse controlemeting
“Onze technici waren twee weken bezig om de apparatuur 

te plaatsen. En nadat de apparatuur twee weken op volle 

toeren had gedraaid, waren de problemen grotendeels al 

onder controle. In totaal heeft de apparatuur zes weken 

gedraaid. Wekelijks voerden wij ter plekke controles uit, 

waardoor nauwkeurig kon worden bepaald hoe de droging 

ervoor stond. Duizenden liters water werden onttrokken 

onder de dakbedekking vandaan, waardoor de isolatie snel 

kon drogen. Zo zie je hoe met isolatiedrogen hoge vervan-

gingskosten konden worden voorkomen.” <

Joost Rozestraten richtte in 1997 
Droogspecialist op.
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Verzekerbaarheid: twee 
kanten aan de medaille

Waarom verzekerbaarheid een ’hot topic’ is

Door Patricia Swienink

“Verzekeraars waarschuwen taxichauffeurs: minder brokken, anders geen verzekering’’. Recent stond de populaire 

online taxidienst Uber in het middelpunt van de belangstelling naar aanleiding van een reeks dodelijke ongelukken in 

Amsterdam en berichten over de hoge werkdruk onder Uber-chauffeurs. Binnen 24 uur kwam Uber met een reactie: de 

minimum leeftijd voor chauffeurs gaat omhoog, de dienst gaat ervoor zorgen dat chauffeurs tijdens de ritten minder 

worden afgeleid en overweegt een verplichte rijvaardigheidstest.

De ophef rondom Uber en de reactie daarop van het bedrijf 

zelf maakt goed duidelijk waar het om draait bij het onder-

werp ‘verzekerbaarheid’. Aan de ene kant is er het risico dat 

men graag wil verzekeren. Maar aan de andere kant is er de 

prijs die daarbij past. Wordt het risico te groot, dan dreigt 

een verzekering onbetaalbaar te worden. Tenzij men erin 

slaagt het risico te beheersen, zoals Uber nu voornemens is 

te doen. 

Speerpunt
Niet toevallig is verzekerbaarheid een van de speerpunten 

in het nieuwe middellangetermijnplan (mlt) van het Ver-

bond van Verzekeraars. Het onderwerp raakt immers direct 

aan de maatschappelijke rol van verzekeren. Verzekeringen 

zorgen ervoor dat mensen nieuwe stappen kunnen zetten 

in hun leven, dat bedrijven kunnen groeien, dat onderne-

mers hun ambities kunnen waarmaken. De samenleving 

heeft een sterke behoefte om risico’s af te dekken. Maar ook 

om risico’s te beheersen en waar mogelijk te verkleinen of 

zelfs weg te nemen. Of het nu gaat om stalbranden, over-

stromingen, arbeidsongeschiktheid of dodelijke verkeers-

ongevallen met taxi’s. Een verzekeraar die zich beperkt tot 

het correct beprijzen van risico’s en het  ‘nee’ verkopen als 

die risico’s te duur worden, maakt zijn maatschappelijke rol 

maar voor de helft waar.

Trends
Waarom is verzekerbaarheid opeens een ‘hot topic’ voor het 

Verbond? Dat heeft verschillende oorzaken. Het Verbond 

signaleert in zijn mlt “fundamentele veranderingen’’, zowel 

binnen als buiten de financiële sector. Een van de gevolgen 

van de veranderingen in de wereld waarin we leven en wer-

ken is dat we aan andere risico’s worden blootgesteld dan 

in het verleden. Inkomenszekerheid en een goed pensioen 

zijn niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De risico’s op 

het terrein van klimaat, veiligheid in de woonomgeving en 

in het verkeer,  cybersecurity en platformeconomie (Uber!) 

nemen toe. Daar ligt volgens het Verbond een maatschap-

pelijke wens om ‘passende eigentijdse’ oplossingen te bie-

den. De samenleving lijkt verder te fragmenteren en pola-

riseren, maar tegelijkertijd is er een toenemende wens naar 

verbinding en een financiële sector die zich maatschappelijk 

opstelt. Wat betekent dat voor de solidariteit: de bereidheid 

van burgers en bedrijven om elkaars lasten te dragen? 

Ook ontwikkelingen binnen de verzekeringssector zelf spe-

len een rol. De Nederlandse verzekeringsmarkt is sterk con-

currerend, maar de schadelast loopt op. Dat heeft natuurlijk 

gevolgen voor de balans tussen premie die de verzekeraar 

binnenkrijgt en de schade die hij uitkeert. Daarnaast hou-

den verzekeraars vanwege Europese boekhoudrichtlijnen 

(Solvency II) hogere buffers aan. Het verhogen van de pre-

mie is een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen. 

En verzekeraars streven ernaar hun processen zo snel en ef-

ficiënt mogelijk in te richten. Fijn voor het merendeel van 

hun klanten: een verzekering is tegenwoordig met een paar 

muisklikken afgesloten. Maar dit kan als onbedoeld bijeffect 

hebben dat de wat complexere risico’s niet meer zo gemak-

kelijk een plekje vinden bij verzekeraars. En als laatste neemt 

het belang van data bij het verzekeren en beheersen van ri-

sico’s snel toe: voor een gezonde bedrijfsvoering zijn data 

cruciaal. Maar de vraag is welk effect de toenemende inzet 

van data heeft op de verzekerbaarheid. Meer kennis kan risi-

co’s verzekerbaar maken die eerder lastig te verzekeren wa-

ren. Maar de inzet van data kan er in theorie ook toe leiden 

dat ieders risico individueel wordt beprijsd. Daarmee zou 

solidariteit tussen grotere groepen worden ondergraven. 

Kortom, allerlei ontwikkelingen buiten en binnen de verze-

keringssector zorgen ervoor dat het kan gaan knellen. Waar 

zich knelpunten voordoen moeten we aan de slag. Om te 

beginnen door de knelpunten in kaart te brengen, te analy-

seren welke factoren een rol spelen en vervolgens te kijken 

op welke manier de verzekerbaarheid naar een maatschap-

pelijk acceptabel niveau gebracht kan worden. 

Handen en voeten
Hoe geven we dat de komende tijd handen en voeten? 

Wat we in ieder geval weten is dat het helpt om er samen 

de schouders onder te zetten. Met een gezamenlijke in-

spanning kunnen risico’s immers beter worden beheerst en 

daarmee beter verzekerbaar worden gemaakt. De recycle-

branche is daarvan een goed voorbeeld. Daar waren zoveel 

branden, dat de bedrijven welhaast niet meer te verzekeren 

waren. Toen verzekeraars de verzekeringen daadwerkelijk 

gingen opzeggen, heeft de branche zelf preventiemaatre-

gelen genomen. Het gevaar van onverzekerbaarheid was 

daarmee afgewend. 

Patricia Swienink is programmamanager Klantbelang & Reputatie bij het Verbond van Verzekeraars

Dat smaakt naar meer. Daarom gaat het Verbond binnenkort 

ook met Uber in gesprek. Verzekeraars voelen namelijk de 

verantwoordelijkheid om samen met klanten en andere be-

langhebbenden te zoeken naar creatieve en vernieuwende 

oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. En op die ma-

nier niet alleen te zorgen voor een betere verzekerbaarheid, 

maar ook voor meer veiligheid, zonder nieuwe ontwikkelin-

gen in de weg te staan. Een forse opgave, maar we kunnen 

ver komen als we gezamenlijk optrekken en de mogelijkhe-

den die de techniek biedt maximaal benutten. Ontwikke-

lingen gaan soms snel. Problemen die ons nu uit de slaap 

houden kunnen overmorgen alweer vergeten zijn. Wie weet 

worden zelfrijdende taxi’s ooit zo veilig dat de verzekerings-

problemen van nu als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. 

We nodigen de Ubers van deze wereld graag uit hun steen-

tje aan die veiligere toekomst bij te dragen. <

Samen op zoek naar creatieve en 
vernieuwende oplossingen voor 
hedendaagse vraagstukken
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Niets is zo ingewikkeld als de
erkenning van aansprakelijkheid

De master Aansprakelijkheid en Verzekering van de Erasmus School 

of Law in Rotterdam organiseert elk jaar in december een symposium 

voor studenten en externe belangstellenden. Dit jaar was het een extra 

feestelijke bijeenkomst, met een diner na, ter gelegenheid van het 

tienjarige bestaan van de master. Op dinsdag 4 december 2018 was 

‘Erkenning van aansprakelijkheid … en verzekering!’ het thema van 

het symposium. Onder leiding van een hoogleraar Verzekeringsrecht 

bespraken twee hoogleraren Privaatrecht, een hoogleraar 

Gezondheidsrecht en een promovenda Burgerlijk recht de ‘ins and outs’ 

ervan.

In het symposium stond ten aanzien van het begrip ‘erken-

ning van aansprakelijkheid’ artikel 953 in boek 7 van het Bur-

gerlijk Wetboek centraal. Dit artikel stelt dat wanneer een 

verzekering tegen aansprakelijkheid bepaalde erkenningen 

door de verzekerde verbiedt, overtreding van dat verbod 

geen gevolg heeft voor zover de erkenning juist is. Een ver-

bod tot erkenning van feiten heeft nimmer gevolg.

Wel feiten, geen aansprakelijkheid
Dagvoorzitter Mop van Tiggele, hoogleraar Verzekerings-

recht aan de Erasmus School of Law en aan de Radboud 

Universiteit, schaarde zich vanzelfsprekend helemaal ach-

ter dit artikel, maar tekende aan dat er tussen de theorie 

en de praktijk nogal wat licht zit. Zij citeerde op dat punt 

de rechtsgeleerde P.N. de Vries d’Amblee, die in 1930 liet 

weten: “De verzekerde kan vrijuit vertellen, wat er precies 

gebeurd is, zonder dat hij behoeft te vreezen, dat hij zijn 

rechten uit de assurantie-overeenkomst zal verspelen; van 

elk oordeel over zijn aansprakelijkheid zal hij zich evenwel 

hebben te onthouden. Om een voorbeeld te ontleenen aan 

de Fransche praktijk: het staat den verzekerde vrij te erken-

nen, dat hij aan het jagen was, dat hij geschoten heeft, dat 

hij - voorzoover hem bekend - de eenige in den omtrek was, 

die zich met schieten bezighield, ja hij mag erkennen dat hij 

het slachtoffer door een onhandige manoeuvre in het oog 

heeft geschoten, maar hij onthoude zich beslist van elke er-

kenning van aansprakelijkheid!”

Wat is erkenning van aansprakelijkheid?
Ton Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoog-

leraar Privaatrecht aan Maastricht University, trachtte een 

antwoord te formuleren op de vraag wat erkenning van 

aansprakelijkheid nu eigenlijk precies is. Hij zei: “Of je aan-

sprakelijk bent of niet, wordt uiteindelijk – als het daar op 

aankomt - door de rechter volgens de regels van het recht 

vastgesteld. Doet het erkennen of betwisten daarvan daar-

aan iets toe of af? Dat weet ik eigenlijk niet. Heeft erkenning 

dan werkelijk enige meerwaarde en zo ja, wat is die dan 

precies? We voelen op onze klompen aan dat het iets met 

de manoeuvreerruimte van de benadeelde heeft te maken. 

Stel dat je volgens de regels van het aansprakelijkheidsrecht 

niet aansprakelijk bent, maar je hebt wel aansprakelijkheid 

erkend, kun je dan alsnog aansprakelijk zijn? Als dat zo is, 

kunnen er aan een enkele mededeling best krasse gevolgen 

verbonden zijn. Vervolgens wordt ook de vraag relevant of 

je daar dan op zou kunnen terugkomen.” In het verlengde 

hiervan behandelde Hartlief tal van arresten, met name van 

de Hoge Raad, waarin sprake was van het terugkomen op 

een eerdere verklaring, het terugkomen op een eerdere be-

slissing over dekking, de erkenning van een fout door beta-

ling, het terugkomen op de erkenning van aansprakelijkheid 

door een verzekeraar, de erkenning van dekking versus de 

erkenning van aansprakelijkheid, de betekenis van het ma-

ken van excuses in dit kader, de vrijheid om überhaupt op 

een erkenning terug te komen et cetera.

Niet veel opgeschoten
“Ik heb zelf het idee, dat we met dit alles niet heel veel zijn 

opgeschoten”, moest Ton Hartlief concluderen. “Nog steeds 

weet ik niet goed wat voor rechtshandeling de erkenning 

van aansprakelijkheid is. Ik geloof wel dat we ermee kunnen 

werken, maar als we willen duiden welke rechtshandeling 

het precies is, komen we niet veel verder dan een aantal con-

touren te schetsen. Het is een bijzondere rechtshandeling 

die sterke trekken van een vaststellingsovereenkomst heeft, 

en dat misschien ook wel is, maar in andere gevallen meer 

een afstand van recht is. Dat zijn in ieder geval heel bijzon-

dere rechtshandelingen waar we wel iets meer mee kunnen 

en die we niet alle dagen afsluiten, dus bij twijfel moeten 

we misschien daar niet onmiddellijk aan denken. Volgens 

mij zijn we ook nog altijd aan het worstelen met medeleven 

en verontschuldigingen. Zeker is er enige bewustwording, 

ook bij rechters, om bij excuses en verontschuldigingen niet 

meteen aan erkenning van aansprakelijkheid te denken, 

sterker nog, om dat zelfs strikt te willen scheiden. Toch ge-

bruikt ook de rechtbank woorden die de vraag oproepen of 

je al naar gelang de tekst van je excuses of van de brief die je 

daarover schrijft, niet weer gevaar loopt. Of er echt heel vaak 

door erkenning aansprakelijkheid ontstaat die er eerst niet 

was, betwijfel ik. De gepubliceerde rechtspraak levert daar 

geen sterke voorbeelden van. Gelukkig zien we uiteindelijk 

ook, maar dat wel in heel krasse gevallen, dat je onder de be-

perkende werking van redelijkheid en billijkheid eventueel 

kunt terugkomen op die heel vergaande rechtshandeling, 

de erkenning van aansprakelijkheid.”

Fouten toegeven geen probleem
De erkenning en inbedding van aansprakelijkheid in me-

dische kwesties was het onderwerp van Johan Legemaate, 

hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Am-

sterdam. Legemaate sprak onder meer over de openheid in 

het geval van een medisch incident of een fout door een 

zorgverlener. “Op dat punt hebben we vanaf ongeveer 2010 

een belangrijke ontwikkeling meegemaakt”, zei hij. “In de 

jaren daarvoor werkte ik bij de artsenorganisatie KNMG en 

heb ik frequent met MediRisk en Centramed onderhandeld, 

de twee grote verzekeraars op het gebied van gezondheids-

zorg. Wij wilden graag de vrijheid om over fouten te kunnen 

praten, maar de twee verzekeraars zeiden dat we dit maar 

niet moesten doen. Patiënten zouden immers zeggen: één 

plus één is twee, er is een fout toegegeven, dus zitten we 

in een aansprakelijkheidstraject. Daarom bleven artsen 

heel terughoudend. Dat kantelde in 2010, toen de GOMA 

van kracht werd, de Gedragscode Openheid medische in-

cidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. 

Pas toen zeiden alle partijen, dus ook de verzekeraars, dat 

zorgverleners over fouten mochten praten. Fouten toege-

ven is geen probleem, aansprakelijkheid erkennen moet je 

niet doen. Ook de tuchtrechtspraak volgde diezelfde lijn. 

De tuchtrechter zei eigenlijk al een groot aantal jaren: als 

je over fouten niet open bent, is dat in strijd met je profes-

sionele verantwoordelijkheid.”

Lange doorlooptijden, veel discussies
Legemaate gaf vervolgens enig inzicht in de aantallen dos-

siers van MediRisk en Centramed en de schadelast als ge-

volg daarvan. In de jaren 2007 tot en met 2016 werden circa 

15.000 claims ingediend. Daarvan werd 50 procent afgewe-

zen, 24 procent erkend, 17 procent geschikt en 9 procent 

Foto’s: John Brussel

De sprekers  V.l.n.r. Van Tiggele, Legemaate, Hartlief, Ruitenbeek en Lindenbergh 
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op een andere wijze afgehandeld. De gemiddelde schade-

last per claim bedroeg 7.170 euro in 2007 en 24.260 euro 

in 2016 (maar zal naar verwachting aanzienlijk stijgen door 

de invoering van de Wet Affectieschade per 1 januari 2019). 

Deze schadelast bestond voor 52 procent uit een schade-

vergoeding aan de patiënt, 34 procent buitengerechtelijke 

kosten en 14 procent overige kosten. De schadelast be-

droeg in 5,8 procent van de ingediende dossiers meer dan 

25.000 euro. De zogenoemde monitor zorggerelateerde 

schade signaleerde in 2017 1.035 gevallen van potentieel 

vermijdbare sterfte en ongeveer 30.000 gevallen van po-

tentieel vermijdbare schade. Legemaate: “In de medische 

sector is de aansprakelijkheid voor schade nog steeds een 

precair issue. Openheid is inmiddels normatief gesproken 

wel geregeld, hoewel nog niet iedere hulpverlener daar 

goed in is. Andere kernproblemen blijven echter bestaan, 

in de afhandeling van zaken hebben we nog steeds lange 

doorlooptijden en veel discussies over wel of geen fout en 

wel of geen erkenning van aansprakelijkheid. Er zijn wel 

enige verbetermaatregelen, maar die zetten nog steeds on-

voldoende zoden aan de dijk. We zijn in dat opzicht nog niet 

heel erg opgeschoten.”

Schaderegelingsdriehoek
Femke Ruitenbeek-Bart, promovenda bij de sectie Burgerlijk 

recht van de Erasmus School of Law, doet onderzoek naar er-

kenning in de schaderegelingsdriehoek benadeelde, aange-

sproken verzekerde, verzekeraar. Zij behandelde de formule 

A+V=U ofwel: de erkenning van aansprakelijkheid in com-

binatie met een verzekering leidt tot een uitkering - en dan 

vooral twee knelpunten die deze formule op losse schroe-

ven kunnen zetten. “Er zijn allerlei voetangels en klemmen te 

bedenken, waardoor de formule mogelijk toch niet opgaat”, 

zei Femke Ruitenbeek. “Want wanneer is eigenlijk sprake van 

erkenning en wat is dan de reikwijdte daarvan?” Het eerste 

knelpunt in haar presentatie betrof de vraag of de erken-

ning van aansprakelijkheid door de verzekeraar ook als een 

erkenning geldt door de aangesproken verzekerde. “Hier 

komt het leerstuk van vertegenwoordiging in beeld”, zo zei 

ze. “Aansprakelijkheidsverzekeringen plegen in hun voor-

waarden een schaderegelingsclausule op te nemen, waarin 

is bepaald dat de schaderegeling in handen van de verzeke-

raar ligt. Deze clausules worden opgevat als een contractu-

eel overeengekomen vertegenwoordigingsbevoegdheid. In 

de meeste gevallen levert dit geen problemen op, maar de 

bevoegdheid kan onder spanning komen te staan, bijvoor-

beeld in situaties waarin de schade mogelijk de verzekerde 

som overtreft. Over dat meerdere is de verzekeraar niet ver-

tegenwoordigingsbevoegd. Dat betekent onder meer dat 

de verzekeraar zich in die gevallen nadrukkelijk rekenschap 

zal moeten geven van de financiële consequenties voor zijn 

verzekerde.” 

Benadelings- en erkenningsverboden
Volgens Femke Ruitenbeek kan de vertegenwoordigingsbe-

voegdheid ook ter discussie komen te staan wanneer er van 

een erkenningshandeling een stuitende werking uitgaat, 

“maar ik wil de nadruk op een ander knelpunt leggen waar 

het erkenning in de driehoeksverhouding betreft”, vervolg-

de ze. “Het verband tussen erkenning van aansprakelijkheid 

en verzekering is er niet altijd. Verzekeraars plegen zich im-

mers te beschermen tegen erkennende handelingen van 

hun verzekerde. Een van de instrumenten hierbij is de scha-

deregelingsclausule. Deze clausule staat niet alleen voor de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangesproken 

verzekerde door de verzekeraar, maar benadrukt direct ook 

dat de verzekeraar, en niet de aangesproken verzekerde, ‘in 

the lead’ is waar het de beoordeling betreft van aanspra-

kelijkheid en schadevergoeding. Wie betaalt, bepaalt. Het 

is een eerste signaal aan de verzekerde dat het hem niet 

vrij staat uitspraken over aansprakelijkheid te doen. Deze 

boodschap is vaak ook explicieter in de polisvoorwaarden 

te vinden, namelijk in algemene benadelingsverboden en 

vaak ook in specifieke erkenningsverboden. De verzekerde 

die in strijd handelt met deze bepalingen, staat bloot aan 

het risico van verval van dekking. Gelukkig voor verzekerden 

wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opge-

diend, want de wetgever heeft met artikel 7:953 BW een rem 

op deze erkenningsverboden gezet. Deze bepaling biedt 

bescherming aan de aangesproken verzekerde die bijvoor-

beeld uit relationele motieven of ‘in the heat of the moment’ 

uitspraken doet die juridisch misschien niet zo handig zijn. 

De verzekerde hoeft dan niet meteen voor verlies van ver-

zekeringsdekking te vrezen. Het is overigens wel de vraag of 

verzekerden zich ook realiseren dat deze soep niet zo heet 

hoeft te worden gegeten...”

Gedragscode afhandeling 
beroepsziekteclaims
Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Eras-

mus School of Law, gaf tot slot inzicht in de stand van zaken 

bij de ontwikkeling van een gedragscode voor de afhande-

ling van beroepsziekteclaims. De eerste fase daarvan, de 

inventariserende fase, is afgerond en heeft uitgewezen dat 

zo’n gedragscode wel degelijk kansen heeft. De tweede fase, 

de creërende fase, kan daarom nu van start gaan en zal naar 

verwachting in 2020 worden afgerond. “Die code gaat na-

tuurlijk alleen werken als de branche zegt dat die gaat wer-

ken”, aldus Lindenbergh. “Volgens de branche ligt er winst in 

een stappenplan of een eenduidige werkwijze en in richt-

lijnen voor de termijnen. Van belang is verder de wijze van 

aansprakelijkstelling, het stroomlijnen van het deskundi-

gentraject en het naar voren halen van de discussie over de 

schadeomvang. Onderdelen van het proces zijn natuurlijk 

ook het kostenaspect en de voorfinanciering en er zijn van-

zelfsprekend voorwaarden ten aanzien van het draagvlak: 

wie gaat zo’n gedragscode volgen?”

Mogelijke voordelen
“De kansen ervan liggen op twee vlakken”, vervolgde Lin-

denbergh. “Tijdwinst is belangrijk. Het moet sneller kunnen 

dan nu twintig of dertig jaar. Andere mogelijke voordelen 

zijn duidelijkheid, transparantie, het voorkomen van onno-

dige discussie, minder kosten en minder belasting van het 

slachtoffer. Een gedragscode kan wellicht ook de accepta-

tie van de uitkomst verhogen, want die uitkomst kan nog 

steeds negatief zijn. Het kan dan helpen dat je dat antwoord 

eerder krijgt dan na dertig jaar. Interessant is, dat de kan-

sen ook op een tweede vlak kunnen liggen, namelijk in het 

proces naar de gedragscode toe. Zo’n proces is ook waarde-

vol, heb ik ervaren bij de totstandkoming van de GOMA. In 

de rechtszaal worden natuurlijk posities betrokken en stra-

tegieën gevolgd, maar als je met elkaar aan tafel zit en het 

over een aantal zaken eens kunt worden, kan dat enorm hel-

pen. Je gaat met elkaar in gesprek, je leert elkaar begrijpen, 

de sfeer tussen partijen verbetert en je houdt uitdagingen 

op de agenda. Als je daarmee verder komt, bereik je er ook 

veel mee.” Positiever dan zijn collega’s Hartlief en Legemaate 

konden zijn, gaf Lindenbergh aldus het startsein voor een 

feestelijke jubileumviering van de master Aansprakelijkheid 

en Verzekering. <

Femke Ruitenbeek
Ton Hartlief

Johan Legemaate Siewert Lindenbergh
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RECONDITIONERING

Nieuwe trend?

HHG 2.0: One-stop-shopping
in schade-afhandeling

De Holland Herstel Groep in Uden is gestart met een compleet vernieuwde opzet van het bedrijf. Niet alleen 

reconditioneren maar sinds kort behoren ook reparatie en bouwkundig herstel tot de dienstverlening van HHG. Waarmee 

HHG 2.0, zoals ze het zelf aanduiden, een feit is. En wellicht trendsettend?

HHG is in de achterliggende jaren wat minder positief in het 

nieuws geweest maar de intentie van de nieuwe directie is 

dat hoofdstuk definitief af te sluiten. En hoe kan dat beter 

dan door aan een nieuw hoofdstuk te beginnen? Algemeen 

directeur Rob Vlek (49) vindt de nu ingeslagen weg eigen-

lijk heel logisch. “We hebben veel mensen aan boord die de 

kennis en kunde voor reparaties en herstel in huis hebben. 

Dan is het toch vreemd om daar niet ten volle gebruik van te 

maken? Thé van Steen is begin dit jaar door HHG aangetrok-

ken om de nieuwe poot in de markt te zetten en daarmee 

een one-stop-shopping-formule te realiseren.

Van Steen is afkomstig van EMN waar hij brandschade-

expert was, maar ook salvage-coördinator en commercieel 

manager. Hij gaat de nieuwe uitdaging van commercieel 

manager bij HGG graag aan.

Zuid-Nederland
Een stukje geschiedenis. De Holland Herstel Groep werd 

ruim twintig jaar geleden opgezet door een toenmalige 

werknemer van CSU in Uden. Dat werd dan ook de hoofd-

vestiging van HHG, maar inmiddels zijn er nevenvestigin-

gen in Breda,  Mierlo, Rotterdam en Heinkenszand. Daarmee 

bestrijkt HHG het gehele zuidelijke deel van ons land.

Tot twee en een half  jaar  geleden was de Holland Herstel 

Groep in handen van Rentokil Initial maar is toen overge-

gaan naar o.a. de investeringsmaatschappij Nimbus Capi-

tal. Vervolgens kwam ook Vlek naar HHG. Hij zegt over de 

nieuwe opzet: “HHG 2.0 beoogt one-stop-shopping te bie-

den. Reconditioneren van brand- en roetschade natuurlijk, 

maar ook asbestverwijdering door Ureco, calamiteitenhulp 

bij storm- en waterschade bijvoorbeeld en reiniging. En nu 

dus ook reparatie en herstel. Niet per se schade-gerelateerd, 

maar ook preventief of passend binnen het reguliere onder-

houd. Overigens hebben we binnen die verschillende disci-

plines meerdere specialiteiten.”

Personeel
Niet alleen het gegeven dat HHG de mensen in huis heeft 

die repareren en herstel in de vingers hebben, maar ook an-

dere aspecten hebben meegeteld bij de beslissing om HHG 

breder in de markt te zetten. Het bedrijf heeft een groot net-

werk van bouwbedrijven en aannemers en constateert dat 

daar de animo voor deze klussen tanende is. “De bouw heeft 

een nijpend personeelstekort en mede daarom zijn nieuw-

bouwprojecten en meer structurele klussen veel interessan-

ter voor aannemers dan de kleinere ad-hoc-klussen die wij 

van ze vragen. Dat betekent dus een gat in de markt. Dat gat 

vullen wij op met bouwservice/vastgoedonderhoud. Ook 

preventief onderhoud is een deelgebied waar een markt 

voor is, verwachten we.”

Van Steen: “Dat hoeft helemaal niet verzekering-gerelateerd 

te zijn. Samenwerkingen met woningbouwverenigingen en 

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn ook ingangen waar 

we dus gewoonlijk voor rekening van opdrachtgevers aan 

de slag gaan. Niet alleen met preventief onderhoud; ook 

bij asbestsanering en/of reguliere sanering en advisering, 

inspecties en werkzaamheden met betrekking tot brand-

veiligheid. De door Vlek hiervoor genoemde veranderingen 

in de (bouw)markt zijn de basis voor mijn taak bij HGG: ver-

andering omzetten in kansen!”

Breed spectrum
Van Steen stelt dat HHG nu het hele spectrum van diensten 

biedt waar particulieren of bedrijven met betrekking tot 

brandveiligheid en bouwkundige aspecten mee te maken 

kunnen krijgen.

In de nieuwe aanpak is HHG niet meer een van de vele 

schoonmaakbedrijven maar een organisatie die álles aan-

biedt wat je maar kan verzinnen op het terrein van brandvei-

ligheid en bouwkundig herstel. En daarmee vult het bedrijf 

volgens Vlek en Van Steen de gaten op die door anderen 

nog niet worden ingevuld. “Het mooie van dit concept is dat 

er vaak opdrachten zijn waar meerdere disciplines voor no-

dig zijn. Je kunt dan gewoon in eigen huis de juiste mensen 

en middelen inschakelen in plaats van dat je derden moet 

vragen. Dat dat een win-win-situatie is zal duidelijk zijn.”

Vlek zegt feitelijk in te spelen op de door hem geconsta-

teerde latente behoefte in de branche. “Als je goed luistert 

naar mensen en kijkt wat er gebeurt en niet gebeurt, zie je 

dingen die vragen om oplossingen. Er wordt bijvoorbeeld 

veel geklaagd over het gebrek aan communicatie tussen 

diverse partijen die bij een schade-afhandeling betrokken 

zijn. Dan kun je proberen die communicatie te verbeteren, 

maar beter is de oorzaak van die gebrekkige communicatie 

aan te pakken. Met het one-stop-shopping-concept doe je 

dat.” Vlek is niet gepokt en gemazeld in de schadewereld. Hij 

stelt dan ook dat hij juist hierdoor waarschijnlijk meer dan 

anderen in de branche in staat is “out of the box” te denken 

en te bekijken waar de pijnpunten zitten. “Wie jarenlang aan 

een bepaalde gang van zaken gewend is, ziet niet meer dat 

het misschien niet de meest efficiënte manier is en denkt 

daarom ook niet na of er misschien andere en betere ma-

nieren mogelijk zijn.”

Synergie
Natuurlijk heeft het feit dat Vlek weinig ervaring binnen de 

branche heeft ook nadelige kanten, maar dat is waar Thé 

van Steen om de hoek komt kijken. Hij is van oorsprong 

schade-expert en vult die lacunes dus helemaal aan. Dat 

Van Steen van EMN overstapte naar HHG heeft veel losge-

maakt in de branche. Die move werd vreemd gevonden 

maar voor Van Steen is het dat zeker niet. Hij zag dat deze 

aanpak nieuw is maar ook een aanpak is die naar zijn idee 

snel zal voorzien in een grote behoefte. Dat vernieuwende 

spreekt hem aan en bovendien liggen er binnen zijn net-

werk zeker kansen en mogelijkheden. En zeer waarschijnlijk 

dus ook daarbuiten.

Trendsetters
Vlek en Van Steen zijn zo overtuigd van het succes van hun 

concept dat ze verwachten dat het ook door andere recon-

ditioneerders gekopieerd gaat worden. De kans bestaat dat 

die trend doorzet waarmee de structuur van reconditione-

ringsbedrijven zal gaan veranderen. Dat is natuurlijk wel 

een proces van jaren en in dat proces heeft HGG als een van 

de koplopers een  voorsprong, alleen al omdat andere be-

drijven gekwalificeerde werknemers zullen moeten zoeken. 

En vinden. <

Algemeen directeur Rob Vlek (l.) 
van HHG trok begin dit jaar Thé 
van Steen (r.) aan als commer-
cieel manager om een nieuwe 
poot in de markt te zetten: repa-
ratie en bouwkundig herstel.

Combinatie van reconditionering 
en bouwkundig herstel voorziet 
in behoefte
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BRANDONDERZOEK

Goed brandonderzoek 
voorkomt langslepende 
rechtszaken

Brandonderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door veel verschillende partijen. De politie onderzoekt branden om 

vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit, de brandweer onderzoekt branden om van te leren voor de toekomst, 

namens de verzekeringsmaatschappijen worden branden onderzocht om te bepalen of een verzekerde recht heeft op 

uitkering van een schade en dan hebben we nog de contra-onderzoeker die de verzekerde bijstaat na een brand.

Al deze partijen willen weten hoe de brand ontstaan is, maar allemaal voeren ze het onderzoek op hun eigen manier uit. 

In Nederland is namelijk niet geregeld hoe je een brandonderzoek uit moet voeren. Iedereen mag zich brandonderzoeker 

noemen en iedereen mag dat onderzoek op zijn of haar manier uitvoeren.

De belangen die vasthangen aan de uitkomst van een 

brand onderzoek zijn groot. De uitkomst van een brandon-

derzoek kan namelijk leiden tot een gevangenisstraf van wel 

12 tot maximaal 30 jaar of het niet uitgekeerd krijgen van 

een schade met als gevolg een levenslange schuld of het 

faillissement van een bedrijf.

In de Verenigde Staten kan het gevolg van een brand-

onderzoek nog ernstiger zijn. In 1992 werd Cameron Todd 

Willingham, vader van 3 dochters, verdacht van brandstich-

ting in zijn eigen woning, waarbij zijn dochters om het leven 

kwamen. In 2004 werd hij hiervoor ter dood gebracht met 

behulp van een dodelijke injectie. Na zijn terechtstelling is 

vastgesteld dat de conclusies van het onderzoek niet op fei-

ten, maar op aannames gebaseerd waren en de man moge-

lijk onterecht veroordeeld was.

Diverse rechtszaken in de Verenigde Staten hebben ertoe 

geleid dat (brand)onderzoekers genoodzaakt waren hun 

conclusies met wetenschappelijke feiten en op een weten-

schappelijke methode te onderbouwen.

Wetenschappelijke methode
Voor brandonderzoek is deze wetenschappelijke methode 

vastgelegd in de NFPA 921 (Guide for Fire and Explosion 

Investigation, red.). Daarnaast wordt de NFPA1033 gehan-

teerd, waarin is vastgelegd aan welke eisen een brandon-

derzoeker moet voldoen. 

Door het volgen van de in de NFPA 921 beschreven weten-

schappelijke methode wordt een brandonderzoeker ge-

dwongen om niet uit te gaan van aannames, maar eerst alle 

informatie te analyseren en de hypotheses die daaruit voort-

komen te testen. Door gebruik te maken van deze methode 

wordt voorkomen dat bewijs gezocht wordt bij een vermoe-

delijke oorzaak. De wetenschappelijke methode dwingt de 

onderzoeker om juist te zoeken naar bewijs waaruit blijkt 

dat de hypothese niet klopt. Deze manier van onderzoeken 

kan leiden tot de conclusie dat de oorzaak van de brand niet 

meer vast te stellen is. Als er bijvoorbeeld geen bewijs ge-

vonden kan worden voor een technische oorzaak is dat niet 

automatisch het bewijs dat er sprake is van brandstichting. 

Als er ook geen bewijs gevonden wordt voor brandstichting 

moet vastgesteld worden dat de oorzaak van de brand on-

bekend is.

Gecertificeerd brandonderzoeker
Goed brandonderzoek kan langslepende rechtszaken voor-

komen. Daarom is het van belang iemand in te schakelen die 

via de International Association of Arson Investigators (IAAI) 

is gecertificeerd als Certified Fire Investigator (IAAI-CFI). Aan 

een dergelijke onderzoeker worden hoge eisen gesteld ten 

aanzien van opleiding en ervaring. Een IAAI-CFI houdt bo-

vendien aantoonbaar zijn kennis over brand en brandoor-

zaken op peil door zich regelmatig te laten hercertificeren. 

Door deze hoge eisen kent Nederland niet veel onderzoe-

kers die IAAI gecertificeerd zijn, terwijl de certificering juist 

een mooie ambitie zou moeten zijn voor heel brandonder-

zoekend Nederland. <

Door René de Feijter, Projectlei-
der Brandonderzoek IAAI-CFI bij 
Efectis Nederland
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RISKMANAGEMENT

Door Rykele Betten 
en Gregor Gersen
Fidecon Training en Opleidingen

Dit artikel wordt u aangeboden 
door Adfiz

Ga voor meer informatie over risi-
comanagement naar www.adfiz.
nl/dossiers/risicomanagement/ 

110
JAAR

Risicomanagementtraject in 
acht stappen

De rol van de adviseur verandert continu. Daaraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals veranderende 

regelgeving, productaanbod en klantwensen. Om aan al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en de toegevoegde 

waarde voor klanten te vergroten, onderzoeken steeds meer adviseurs of ze hun rol en waarde richting klant kunnen 

verdiepen. Bijvoorbeeld door (elementen van) risicomanagement te omarmen. Adfiz helpt adviseurs daarbij met tools, 

kennis en vaardigheden.

In het eerste aangeboden artikel over risicomanagement 

in SCHADE Magazine schreven we dat de stap van het in-

ventariseren van risico’s en er passende verzekeringen voor 

adviseren naar risico’s analyseren en helpen managen voor 

de onafhankelijke financieel adviseur een logische stap is. En 

dat het totaaladvies dat de adviseur zijn klant zo kan bie-

den hem een ijzersterke positie oplevert. Voor het tweede 

artikel vroegen we Maarten van Wieren, managing director 

bij Aon Cyber Solutions, naar zijn kijk op het managen van 

cyberrisico’s. En in het vorige, derde, artikel over risicoma-

nagement gaf Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & 

Partners enkele praktische risicomanagementtips rondom 

preventie. Mooie, praktische verhalen over hoe een meer 

risicomanagementgeoriënteerde aanpak in de praktijk kan 

uitpakken. Maar hoe en waar begin je als je met een klant 

een risicomanagementtraject ingaat? We hebben daarvoor 

een stappenplan vormgegeven, dat kan helpen om de grote 

lijn in je aanpak te bewaken en het traject voor je klant in-

zichtelijk te maken.

Stap 1 – doelstellingen achterhalen
Wat zijn de toekomstplannen van je klant en binnen welke 

termijn wil hij die hebben bereikt? Een vraag die je niet los 

kunt zien van het achterhalen van aanvullende inzichten als 

‘hoeveel risico wil de klant lopen’ en ‘past de risicobereid-

heid binnen de financiële situatie’. 

Stap 2 – risico’s inventariseren
Als er duidelijkheid is over de toekomstplannen van de klant, 

kunnen in de volgende fase de risico’s die hij daarbij loopt 

in kaart worden gebracht. Dat kunnen operationele risico’s 

zijn, zoals productie- of ICT-risico’s. Of strategische risico’s als 

wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijke en 

integriteitsrisico’s. Maar uiteraard ook financiële risico’s. 

Stap 3 – risico’s analyseren
In deze fase worden de risico’s nader bestudeerd. Hoe groot 

is de kans dat het risico zich voordoet? Welke impact heb-

ben ze op de in stap 1 gedefinieerde doelstellingen en op 

de operationele activiteiten? Deze stap wordt vaak gecom-

bineerd met de vorige en geplot in een kans/effect matrix. 

Deze methode maakt inzichtelijk hoe groot of klein de kans 

is dat een risico zich voordoet en hoe groot of klein de daar-

bij behorende schade is. Voor een klein risico of een kleine 

schade hoef je niet veel te regelen. Voor een groot risico of 

grote schade, daarentegen, moet je echt maatregelen ne-

men. 

Stap 4 – inventariseren en analyseren van de 
bestaande maatregelen
Ieder bedrijf kent al maatregelen om specifieke risico’s te 

minimaliseren. Denk aan inbraakbeveiliging of het toepas-

sen van leveringsvoorwaarden. In deze stap inventariseer 

je samen met de klant welke dat zijn. Ook bestudeer je hoe 

doeltreffend en relevant deze zijn.

De volgende drie stappen zijn onderdeel van het strategisch 

gesprek. Je bent als adviseur strategisch gesprekspartner als 

je rol zich niet alleen beperkt tot de uit te voeren preven-

tiemaatregelen, maar als je ook betrokken bent bij het uit-

voeren en controleren van de beheersmaatregelen. Je wordt 

dan gezien als medebeslisser bij het implementeren van de 

maatregelen en de te maken kosten.

Stap 5 – ontwerpen van beheersmaatregelen
In de vorige stap heb je de bestaande maatregelen geïnven-

tariseerd en geanalyseerd. In deze vijfde stap onderzoek je 

welke van deze maatregelen nog relevant zijn voor de top 

10 risico’s die in stap 3 zijn benoemd en of ze 1-op-1 kunnen 

worden behouden of nog enige aanpassing behoeven. Voor 

bestaande maatregelen die niet effectief of nodig zijn, bekijk 

je of deze moeten worden behouden. Voor de risico’s waar 

nog geen beheersmaatregelen voor bestaan, tref je nieuwe 

maatregelen. Voor alle maatregelen geldt dat het belangrijk 

is om goed te kijken naar de invloed van de maatregel op 

het risico en de kosten die gemaakt worden om de maatre-

gel uit te voeren.      

Stap 6 – uitvoeren van beheersmaatregelen
Nadat alle bestaande en nieuwe maatregelen in beeld zijn 

gebracht, maak je een keuze welke maatrege len wel worden 

uitgevoerd en welke niet. Zorg er ook altijd voor dat je de 

‘waarom’-vraag beantwoordt: waarom voer je de maatregel 

wel of niet uit. 

Stap 7 – omgaan met risico’s
Als alle risico’s zijn geïnventariseerd en de bestaande maat-

regelen – waar nodig – zijn aangescherpt en nieuwe zijn 

Adfiz, partner van 
SCHADE magazine

Het risicomanagement stappenplan dat 
Adfiz voor de hele markt beschikbaar stelt in 
haar risicomanagement portaal.

RISICOMANAGEMENT  
STAPPENPLAN RISICOMANAGEMENT

Belangenbehartiging            Kennis            Kwaliteit

STAP 1

STAP 3STAP 4

START STAP 2

Analyseren van de risico’s 

Aan de hand van de doelstelling wordt een top 
10 van de belangrijkste risico’s gemaakt. Kijk 
hierbij naar de impact die deze risico’s heb-
ben op de doelstelling en de business van uw 
relatie. 
Vaak wordt stap 2 en 3 gecombineerd en 
plotten we de risico’s in de kans/effect matrix. 
Op deze manier wordt een goed beeld van de 
risico’s verkregen en kan eenvoudig een top 10 
worden gemaakt. 

Inventariseren van de risico’s

Het benoemen en in beeld brengen van de
operationele risico’s van uw relatie 

risico’s van uw relatie
strategische risico’s van uw relatie. 

De risico’s zijn gekoppeld aan de doelstelling van 
uw relatie. 

Inventariseren en analyseren van 
de getroffen maatregelen 

Inventariseren welke beheersmaatregelen al zijn 
getroffen en of deze maatregelen werken. 

Wat zijn de grootste risico’s die 
de droom kunnen verstoren?

De volgende 3 stappen zijn onderdeel van het 
strategisch gesprek. Op het moment dat u 
betrokken bent bij het uitvoeren en controleren 
van de beheersmaatregelen, en niet beperkt tot 
de uit te voeren preventiemaatregelen, wordt 
u gezien als strategisch gesprekspartner. U 
wordt medebeslisser bij het implementeren van 
maatregelen en de te maken kosten.

Wat is zijn droom en wanneer wil hij 
zijn droom hebben gerealiseerd? 

Wat is de doelstelling van uw 
relatie?

Voor het goed uitvoeren van het stappenplan 
risicomanagement is het van belang dat u op de 
hoogte bent van de ambities van uw relatie. Wat 
zijn de toekomstplannen, wat wil hij bereiken 
en binnen welke termijn. 

Daarnaast is het van belang te weten welk 
risico uw relatie wenst te nemen, wat is zijn risk 
appetite. Het is goed om te weten of zijn risico-

Bij veel bedrijven stijgt de risicobereidheid bij 
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RISKMANAGEMENT

RISICOMANAGEMENT  
STAPPENPLAN RISICOMANAGEMENT

Belangenbehartiging            Kennis            Kwaliteit

Ontwerpen van  
beheersmaatregelen

Voor de top 10 risico’s worden (aanvullende) 
beheersmaatregelen getroffen. Waarbij het van 
belang is goed te kijken naar de invloed van 
deze maatregel op het risico en de kosten die 
gemaakt worden om de maatregel uit te voeren. 
Voor reeds getroffen maatregelen die niet effec-
tief zijn wordt bekeken of deze nog noodzakelijk 
zijn en of aanvullende maatregelen nodig zijn.

STAP 5

STAP 6

STAP 8

STAP 7

Uitvoeren van 
beheersmaatregelen 

Nadat de reeds getroffen en nieuwe beheers-
maatregelen in beeld zijn gebracht, moet een  
keuze worden gemaakt. Welke maatregelen  
worden wel uitgevoerd, welke niet en waarom 
wordt deze keuze gemaakt. 

Meten en controleren 

Risicomanagement is een doorlopend proces. 
Het is van belang na te gaan of de beheersmaat-
regelen werken en het beoogde effect hebben.
Let wel:
Een ondernemer neemt risico’s, dat is het spel 
van ondernemen. Kansen afwegen en benutten. 
Risicomanagement helpt de voorspelbaarheid toe 
te laten nemen en voegt op deze manier waarde 
toe. Alleen, maak van risicomanagement geen 
duur en tijdverslindend project.

Wat te doen met de risico’s die 
overblijven? 

Wat nu te doen met de risico’s die overblijven. 
Hiervoor moet een keuze worden gemaakt.

Vermijden: de activiteiten staken of op een 
andere manier voortzetten. Soms kunnen 
werkzaamheden anders ingevuld worden 
waardoor de risico’s worden vermeden.
Verminderen: het treffen van maatregelen om 
de oorzaak van het risico te voorkomen, zodat 
de kans dat het risico zich verwezenlijkt wordt 
verkleind.
Overdragen: de activiteiten uit laten voeren 
door een andere partij of het sluiten van een 
verzekering.
Accepteren: weten dat het risico zich voor kan 

de risicobereidheid van de onderneming.

gevolgen van een risico spelen verzekeringen 
vaak een belangrijke rol.

EINDE

VERVOLG

ontwikkeld, rest de vraag wat te doen met de risico’s. Je 

maakt dan samen met je klant de keuze uit:

n Risico vermijden: als besloten wordt een risico te vermij-

den, betekent dit dat de activiteit die dit risico in zich 

heeft, moet worden gestaakt of op een andere manier 

moet worden voortgezet. Door werkzaamheden op een 

andere manier in te vullen of uit te voeren, kunnen risico’s 

ook worden vermeden.

n Risico verminderen: de kans dat een bepaald risico

zich voordoet of de impact van het risico, kan worden 

verminderd door de juiste maatregelen te treffen. Doel 

hiervan is de gevolgen van het risico kleiner te maken.

n Risico overdragen: bij het overdragen van risico’s kun je

denken aan het verzekeren ervan. De (financiële) gevol-

gen van het risico worden dan gedragen door een andere 

partij.      

n Risico accepteren: de vierde optie hoe om te gaan met

risico’s is door ze te accepteren. Je bent je er dan goed 

van bewust dat het risico zich kan voordoen, je weet wat 

de (financiële) consequenties zijn als het risico zich voor-

doet en de onderneming is bereid en kan de gevolgen 

ervan dragen.

Stap 8 – meten en controleren
Risico’s managen is een doorlopend proces; het stopt niet na 

de implementatie en uitvoering van de juiste maatregelen. 

Geïnventariseerde risico’s kunnen groter of kleiner worden 

of zich op een andere manier manifesteren. Het is daarom 

belangrijk continu een vinger aan de pols te houden en na te 

gaan of de getroffen beheersmaatregelen werken en het be-

oogde effect hebben. Verlies daarbij echter niet uit het oog 

dat ondernemen betekent risico’s nemen. Als risicomanager 

is het jouw rol om door de juiste afwegingen de onderne-

mer verstandig om te laten gaan met zijn risico’s. Risicoma-

nagement helpt de voorspelbaarheid toe te laten nemen en 

voegt zo waarde toe aan de bedrijfsvoering.                 

Bovenstaand stappenplan is geen wet van Meden en Perzen. 

Maar het kan wel als handvat en als richting dienen voor de 

adviseur die risicomanagement een plek wil geven binnen 

zijn dienstverlening. Daarnaast kan het helpen om je klant 

mee te nemen in het proces en de waarde van deze aanpak 

vooraf aan te tonen. <
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Reconditionering, lekdetectie, loodgieterswerk, hak- en 
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24/7  
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 I www.srcherstel.nl

 Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen
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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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VWJ landt na Schiphol 
nu ook in Eindhoven!

Naast onze vertrouwde kantoren in Rotterdam, 

Utrecht en Schiphol nu ook een kantoor in het 

Zuiden van Nederland.

Ons kantoor Eindhoven is per 1 maart 2019 

geopend voor de vertrouwde, deskundige 

en betrokken support van Vanderwal & Joosten.

Het adres van onze vestiging in Eindhoven is:

Freddy van Riemsdijkweg 4

5657 EE Eindhoven

040-3031790
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Emma Krikke Naam:  Emma Krikke (28) | Functie:  advocaat | Studie:  Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Master Aansprakelijkheid en Verzekeringen & 
Master International public and European Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam  | Werkt bij: VanNiekerkCieremans Advocaten | Sinds:  oktober 2014

Waarom ben je advocaat geworden?
Tijdens mijn studie heb ik bij twee advocatenkantoren stage gelopen. Tij-

dens die stages zag ik hoe een advocaat het juridische moet combineren 

met de feiten van een specifieke zaak. Dat sprak mij ontzettend aan en is ook 

nu de reden dat ik mijn vak nog steeds uitdagend vind.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Enthousiast, eigenwijs, ambitieus, nieuwsgierig en sociaal. 

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als 
advocaat?

Als advocaat moet je je telkens in een nieuwe zaak met nieuwe feiten verdie-

pen. Mijn nieuwsgierigheid komt daarbij goed van pas en ik vind het iedere 

keer weer een uitdaging om op een bepaald gebied een soort “superspeci-

alist” te worden. 

Wie is je grote leermeester?
Ik heb twee grote leermeesters. In de eerste plaats mijn (oud-) patroon Eric 

van Niekerk, van wie ik heb geleerd dat doorvragen altijd loont en dat de 

feiten van doorslaggevend belang kunnen zijn voor een zaak. 

Daarnaast is Tjitske Cieremans (de andere partner van ons kantoor) een 

voorbeeld voor mij. Van haar heb ik geleerd hoe je gevoelige zaken op een 

discrete maar toch voortvarende manier kan behandelen.

Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Omdat in de branche veel mensen werkzaam zijn met jaren ervaring, merk 

ik dat je je als jongere eerst moet bewijzen voordat een cliënt direct naar jou 

toekomt. Gelukkig heb ik op kantoor altijd de ruimte gekregen om mij te be-

wijzen en nu merk ik dat cliënten steeds vaker wel direct naar mij toekomen 

met een zaak.

Favoriete app?
Navionics, een app met digitale waterkaarten. Ik zeil veel en tijdens het zei-

len kan je met deze app precies zien waar je bent, wat de ondieptes in de 

buurt zijn en waar de dichtstbijzijnde haven is. Een soort Google maps maar 

dan voor de boot. 

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Mijn eerste zitting bij de Rechtbank Den Bosch. Ik vond het ontzettend span-

nend om in toga voor de rechter te staan en hoopte maar dat ik alle vragen 

van de rechter kon beantwoorden. Gelukkig was dat het geval en hebben we 

de zaak glansrijk gewonnen.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Bohemian Rhapsody.

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Ik houd niet zo van T-shirts met teksten, ik zou er polkadots op zetten.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
De bestemming maakt mij niet zoveel uit, als je er maar kan varen. Deze zo-

mer hebben mijn vriend en ik in Griekenland heerlijk rondgezeild. Ook vaar 

ik graag in Friesland waar onze eigen zeilboot ligt.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Een goede collega moet humor hebben en van gezelligheid houden, zodat 

we zo nu en dan ook na het werk een goede borrel kunnen houden.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Gerechtelijke procedures kunnen vaak jaren duren. Het zou mooi zijn als 

er een manier zou worden gevonden waardoor de doorlooptijd wordt ver-

sneld.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Mensen denken dat ik als advocaat regelmatig in de rechtbank sta, maar 

dat valt eigenlijk reuze mee. Het grootste gedeelte van een procedure vindt 

schriftelijk plaats en bovendien worden zaken regelmatig geschikt voordat 

überhaupt tot een procedure wordt gekomen. 

Als je geen advocaat was geworden, welk vak had je dan 
gekozen?

Gezien mijn voorliefde voor lekker eten zou het goed kunnen dan ik dan een 

eigen eetcafé was begonnen.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Senioren kunnen vanuit hun ervaring veel kennis doorgeven aan junioren. 

Junioren kunnen senioren soms ‘wakker schudden’ door hen ervan bewust 

te maken dat er soms ook andere manieren zijn waarop dingen geregeld 

kunnen worden dan de wijze waarop het al jaren gebeurt.

Wat is aantrekkelijk in je werk? 
Ik vind het aantrekkelijk om diep op juridische kwesties in te gaan en daar-

mee een zaak te kunnen winnen.

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt 
bijgewoond?

Ik ga graag naar optredens in Bird waar vaak kleinere bands of (nog) onbe-

kende zangers optreden. Laatst was ik bij de Belgische zanger Baloji, echt 

een aanrader!

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Britney Spears.
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Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Toen ik net begon met werken had ik dat idee wel. Inmiddels ben ik lid van 

een aantal clubjes (Cobra1998, YoungInsurance etc.). Daardoor weet ik dat er 

wel degelijk veel jonge mensen werkzaam zijn in de branche en voel ik me 

niet meer zo verloren op netwerkborrels als in het begin.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Dat zaken zo ontzettend lang kunnen duren. Toen ik net begon kreeg ik een 

dossier in behandeling waarvan de schade was ontstaan voor mijn geboor-

te... Dat dossier liep al heel lang bij ons kantoor en bestond uit wel veertig 

dossiermappen (die ik dus allemaal moest gaan doorspitten).

Wat weet nog niemand van je?
Nog niet zoveel mensen weten dat ik sinds 1 september dit jaar voorzitter 

van Cobra1998 ben. Cobra1998 is een club voor jonge mensen die werkzaam 

zijn in de co-assurantiemarkt brand. Maandelijks worden er door Cobra1998 

bijeenkomsten voor de leden georganiseerd, waarbij eerst een lezing wordt 

gehouden en vervolgens ruimte bestaat om te netwerken tijdens een goede 

borrel.

Wat is je favoriete restaurant?
Dit vind ik denk ik de moeilijkste vraag van het lijstje want ik houd ontzet-

tend van uit eten gaan! Als ik echt moet kiezen zou ik voor restaurant Fitz-

gerald in Rotterdam gaan. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?
Muizen.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste 
tijd?

Het afblazen van project KEI; het digitaliseringsproject van de rechtspraak. 

Dit project is deze zomer afgeblazen en om die reden hebben wij nog steeds 

een faxapparaat op kantoor: e-mailen met de rechtbank mag officieel nog 

niet.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik wil graag zaken op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzeke-

ringsrecht op het hoogste niveau blijven behandelen.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak 
mantelpakje’ wordt? 

Mijn kleding bij de Vanilia blijven kopen.

Wat is je levensmotto?
Het is beter om dansend door het leven te gaan dan marcherend.

Wat is je favoriete sport?
Zeilen. <
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Wat ook een trend in 2018 was, is dat er steeds meer klachten komen over 

moeilijk verzekerbare of zelfs onverzekerbare risico’s. Waar dit eerst voor 

een enkele (kleine) niche gold betreft het nu steeds meer branches. Waar-

schijnlijk komt dit mede door het feit dat het solidariteitsbeginsel steeds 

verder losgelaten wordt en elk “onderdeel“ op zichzelf ook winstgevend 

moet zijn wil een verzekeraar die branche blijven bedienen. Uiteraard 

spelen ook schade-omvang en frequentie daarin een prominente rol, iets 

wat speelt bij bijvoorbeeld recyclingbedrijven.

Daar vinden we vervolgens met zijn allen wat van, maar andersom wordt 

ook ieder van ons steeds op zijn eigen resultaten beoordeeld door zijn of 

haar klanten. Dus, als advocaat van de duivel, heb ik er soms ook wel be-

grip voor dat zaken anders dan wel moeilijker worden. Maar uiteindelijk 

gaat het in onze branche om de eindklant en hoe we die het beste van 

dienst kunnen zijn. De nieuwe initiatieven van diverse volmachtpartijen 

bieden wellicht enig soelaas net als de initiatieven van bijvoorbeeld Adfiz 

om via de politieke kanalen hier aandacht voor te vragen.

Wat ook steeds prominenter op de agenda komt bij het intermediair zijn 

de verwerkingstermijnen bij verzekeraars. Zeker met de door te voeren 

premieverhogingen in diverse branches is dat een punt van zorg omdat 

het lang niet altijd meer lukt om binnen een acceptabele termijn alter-

natieve offertes op te vragen. Recentelijk vernam ik dat bij enkele grote 

aanbieders de standaard offertetermijn nu ongeveer acht weken is ge-

worden.

Vooruitkijkend op 2019 is het als eerste natuurlijk belangrijk hoe de al-

gemene economische situatie zich ontwikkelt in Nederland. Na enkele 

jaren van mooie economische groei, ziet het ernaar uit dat deze groei 

verder afvlakt. Daarnaast zijn er enkele onzekerheden die vast en zeker 

gevolgen zullen hebben, zoals de Brexitsituatie in het Verenigd Konink-

rijk. Op het moment dat ik deze column schreef, was  de stemming in het 

Britse parlement net geweest  en het conceptakkoord verworpen met 

zeer ruime meerderheid.

Daarnaast zijn er andere onzekerheden zoals de handelsoorlog die 

Trump in gang heeft gezet, de Italiaanse begrotingsperikelen en de oor-

De eerste dagen van het nieuwe jaar

ASSURANTIEMAKELAAR

Door Sietze de Jong RMiA

In deze eerste column van 2019 blik ik even terug op 2018 en kijk ik graag vooruit. 

In het afgelopen jaar is schaalvergroting in onze branche weer verder gegaan en zijn 

merknamen als Delta Lloyd en Generali feitelijk  verdwenen. Het ziet ernaar uit dat dit 

de komende jaren wel door zal gaan. Wat gaat er bijvoorbeeld met Reaal gebeuren? 

Aan de andere kant zullen er ook altijd nieuwe toetreders blijven, zoals buitenlandse 

partijen die proberen om voet aan de grond te krijgen in Nederland. 

logsrisico’s tussen Rusland en de 

Oekraïne. Ervan uitgaande dat 

geen van deze onzekerheden 

tot grote economische gevolgen 

voor Nederland zal leiden wordt 

2019 vast een goed jaar voor 

het Nederlandse bedrijfsleven 

en dus ook voor het intermedi-

air. Wat zeker weer aandacht zal 

vergen is zowel de aflopende PE-

periode als de nieuwe periode per 1 april aanstaande. Naar verwachting 

zullen ook dit keer weer op het laatste moment veel branchegenoten nog 

examen moeten doen voor één of meer modules. Dit om ‘vakbekwaam’ 

te blijven en ook na 1 april 2019 te mogen blijven adviseren. Voor de op-

leidingsinstituten levert dit vaak extra werk op in de maanden net voor 

het aflopen van de periode, dus die gaan 2019 wat dat betreft vast goed 

starten. Hoewel er nog steeds geprobeerd wordt om de PE-systematiek 

veranderd te krijgen, zal dit vast nog niet gaan lukken in de nieuwe drie-

jaarsperiode tot 1 april 2022. Zelf zou ik ervoor pleiten dat er in 2019 en 

de daaropvolgende jaren weer meer gedaan gaat worden aan andere op-

leidingen, gericht op specifieke kennis waar onze klanten voordeel van 

kunnen hebben. Vroeger waren de branchediploma’s van Nibe SVV een 

van de manieren om diepgaandere kennis te vergaren in het vak, maar 

deze worden nauwelijks behaald. Ook op andere manieren zou er in 2019 

meer tijd en energie besteed moeten worden aan het vergroten van vak-

kennis en dus aan het op maat bedienen van onze klanten. De andere 

ontwikkeling die vast steeds verder doorgevoerd wordt het komende jaar 

is de ‘robotisering’ van het advies. Voor bepaalde doelgroepen en ‘simple 

risks’ mijns inziens een goede ontwikkeling, omdat er op die wijze ook tijd 

vrijkomt voor maatwerk. Uiteindelijk moeten we het in onze bedrijfstak 

namelijk allemaal hebben van kennis als toegevoegde waarde voor onze 

klanten. Die kennis delen vereist samenwerken, elkaar kennen en elkaar 

ook iets gunnen. Vaak moet je eerst zelf proactief de eerste stap zetten 

en kennis delen met je collega en concullega om vervolgens ook weer 

te kunnen ontvangen. In dat verband is het spreekwoord “wie niet kan 

delen, kan ook niet vermenigvuldigen” wel een mooie om deze eerste co-

lumn van 2019 mee af te sluiten.

Trition is de koploper in Nederland, 
gespecialiseerd in het opsporen, 
beperken en voorkomen van water, 
vocht en klimaat gerelateerde pro-
blemen. 

Met meerdere vestigingen in het 
land garanderen wij een landelijke 
dekking. Onze vakkundige en goed 
opgeleide medewerkers van de af-
delingen: Droogtechniek,

24/7 servicenummer: 0800 - 87 48 466

De voordelen van Trition
Oplossingsgericht

Specialistisch

Hoogwaardige apparatuur

Altijd kwaliteit

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

Trition Cijfers & Trendz 2018.indd   1 27-11-2018   16:38:59
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SCHADEBOULEVARD

Dit jaar wordt het SCHADE golftoernooi georga-

niseerd. In een informele en sportieve ambiance 

worden er 18 holes gespeeld op Burggolf 

Gendersteyn in Noord Brabant. 

Sportief ontspannen
 Diverse professionals uit de schadewereld zullen 

vertegenwoordigd zijn, zoals schade-experts, 

verzekeraars, taxateurs en reconditioneer-

ders. Schrijf je nu ook in!

In een schitterende omgeving en ontspannen 

sfeer kun je genieten van een compleet 

verzorgde dag, inclusief lunch, versnaperingen, 

een aangeklede borrel en een diner.

Programma
12.00 / 13.00 uur Ontvangst 

13.00 / 14.00 uur Aanvang wedstrijd 

17.00/ 18.00 uur Verwachte binnenkomst en 

borrel 

Locatie Burggolf Genderstijn

De definitieve locatie, tijden en programma wor-

den later bekendgemaakt. 

Sponsoring
Wil je met je bedrijf ook bijdragen aan dit succes-

volle, sportieve evenement? Wij bieden verschil-

lende sponsormogelijkheden.

SCHADE GOLFTOERNOOI  OP VRIJDAG 14 JUNI

Neem voor meer informatie contact op met 

Margret Wallaard: 040-8428716.

 

Vragen?
Heb je vragen over de SCHADE golfdag? Stuur 

dan een mail naar info@schade-magazine.nl

 

Kosten 
Kosten voor deelname met een flight voor 4 

personen bedragen € 750,- (exclusief BTW).

Individuele deelname op aanvraag.

Er is ruimte voor 72 wedstrijddeelnemers.  

Meld je aan
Verzeker jezelf van een flight en meld je aan 

door een e-mail te sturen naar 

info@schade-magazine.nl 

Golfclinic
Voor degenen die deze Golfdag niet willen mis-

sen, maar nog weinig ervaring hebben met de 

golfsport is er een golfclinic om kennis te maken 

met de golfsport. Voor de clinic zijn 20 plaatsen 

beschikbaar.

 

Goed Doel
SCHADE magazine doneert een deel van de 

opbrengst van het toernooi aan het Brandwon-

dencentrum.

NIEUWE LOCATIE AMSTERDAM 
KENNEDY VAN DER LAAN

Per 17 december jl. is Advocatenkantoor Kennedy van de Laan 

verhuisd naar een nieuwe locatie in Amsterdam.

Het bezoekadres is:

Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam

Het telefoonnummer en postbusadres zijn ongewijzigd gebleven.

SCHADEBOULEVARD

De fusie van de twee premiepensioeninstellingen van Aegon is een feit: Aegon PPI en 

Cappital zijn begin januari opgegaan in Aegon Cappital. Inmiddels is ook een app voor 

werknemers beschikbaar, net als een vernieuwd portaal.

Aegon Cappital is nu het grootste PPI-platform van Nederland met meer dan 4700 

werkgevers en 215.000 deelnemers. Aegon wil met de fusie de ontwikkeling van de 

digitale dienstverlening versnellen en klanten meer keuzemogelijkheden bieden. De 

werknemers kunnen zelf kiezen op wat voor manier hun premiegeld belegd wordt, met 

meer of minder risico. En het is persoonlijk omdat ze op elk moment kunnen zien wat 

hún eigen opgebouwde pensioenkapitaal is. Aegon Cappital heeft nu circa 2,5 miljard 

euro aan beheerd pensioenvermogen en jaarlijks komt er een half miljard euro binnen 

aan pensioenpremie. Dat is ongeveer een derde van de Nederlandse PPI-markt.

PPI’S VAN AEGON ZIJN IN JANUARI 
GEFUSEERD

CALAND ADVOCATEN MAAKT 
VLIEGENDE START

Vanuit een gedeelde ambitie hebben Robert van ’t Zelfde, 

Jitteke Blussé van Oud-Alblas, Richard van ’t Zelfde, Cherry 

Almeida en Daan Komen op 1 januari jongstleden Caland 

Advocaten opgericht.

Met een Rotterdamse mentaliteit adviseren en procederen 

de specialisten van Caland Advocaten in zaken rond de 

haven en handel. Caland Advocaten wil alle partijen die 

binnen de sector opereren zo goed en zo breed mogelijk 

van dienst zijn. Het nieuwe kantoor richt zich dan ook op 

zowel de civielrechtelijke kant van de maritieme en com-

merciële (internationale) handelspraktijk als de bestuurs-

rechtelijke kant. 

Cliënten kunnen bij Caland Advocaten terecht voor tra-

ditionele ‘natte’ zaken, handelsdisputen en gerelateerde 

verzekeringskwesties, vergunningen en milieuvraagstuk-

ken. Daarnaast ook voor overheidsrechtelijke vraagstuk-

ken die spelen in en rondom de haven.  Meer informatie 

over het kantoor, de advocaten en hun specialismen is te 

vinden op www.caland.nl.

ARAG INSPIRATIE EVENT 
2019 ZEER GESLAAGD

Op dinsdag 15 januari vond het ARAG Inspiratie 

Event 2019 plaats op de KNVB Campus in Zeist. 

Het centrale thema ‘Sports meets business’ kwam 

hier helemaal tot zijn recht. Ruim 130 business 

partners van ARAG bezochten het event om zich 

te laten inspireren over ondernemerschap, sport 

en innovatie. Een zeer geslaagde dag vol inspire-

rende sprekers.

Na een warm welkom van Arjan Hakkennes (CCO 

ARAG) nam ‘Idea DJ’ Ramon Vullings het stokje 

over. Hij begeleidde deze dag vol energie en 

gaf zelf ook een masterclass over hoe je mooie 

ideeën kunt halen uit andere branches. Mike van 

der Roest (KNVB) maakte een mooie parallel met 

de voetbalwereld en innovatie in een traditionele 

branche met zijn verhaal over de introductie van 

de veel besproken Video Assistant Referee (VAR). 

Douwe Wester gaf vervolgens een kijkje achter 

de schermen van het innovatieprogramma van 

ARAG.

De masterclass van Peter van Houdt ging over 

leiderschap en ondernemerschap en hoe je ook 

in een grote gestructureerde organisatie ruimte 

kunt maken voor innovatie en nieuwe ideeën.

Aan het einde van de dag schudde Björn 

Kuipers de boel nog even op met een energiek 

betoog over ondernemerschap, samenwerken 

en vertrouwen. Napraten gebeurde onder het 

genot van uitgebalanceerde hapjes uit de KNVB-

keuken. 

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

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

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

Timco Trading B.V.
Petunialaan 4
5582 HA Aalst-Waalre 
Nederland

t.  +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i.  https://timcotrading.nldé meerwaarde bij schades en faillissementen

14:00 uur

 Schademelding

07:00 uur

 Start logistieke proces 

17:00 uur

 Gunning

17:00 uur

 Missie voltooid

16:00 uur

 Inschrijving
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SCHADEBOULEVARDSCHADEBOULEVARD

COLLECTIVITEITS-
VOORDEEL DOOR 
SAMENWERKING 
RISK MET MVGM 

In samenwerking met RISK kan MVGM naast 

zakelijke verzekeringen nu ook particuliere 

verzekeringen aanbieden met een collec-

tiviteitsvoordeel. Via www.risk-direct.nl/

mvgm kunnen huurders en leden van VvE’s 

het aanbod van ruim 15 verzekeraars met 

elkaar vergelijken op premie en voorwaarden.

Harm Vollmuller, eigenaar en directeur van 

RISK over de samenwerking met MVGM: 

“MVGM is in contact met tienduizenden 

woninghuurders en VvE leden. Daardoor is 

MVGM een waardevolle schakel voor RISK 

om ons brede aanbod van verzekeringspro-

ducten onder de aandacht te brengen. We 

bieden via een online vergelijkingstool het 

Subliempakket aan. Na een vrijblijvende 

vergelijking kunnen relaties van MVGM online 

verzekeringen afsluiten. Via een persoonlijke 

klantmap is de verzekeringsinformatie 24/7 

toegankelijk en kan men schades melden en 

de afhandeling volgen.”

Voor meer informatie zie het artikel dat op 11-

12-2018 op onze website verscheen.

Het NARIM-Congres vindt dit jaar plaats op 

donderdag 23 mei in het Willem Burgerkwar-

tier in De Doelen te Rotterdam. Thema: NARIM 

University. Voorafgaand aan het congres is er op 

woensdagavond 22 mei, ook in Rotterdam, een 

diner voor de NARIM-leden en maximaal twee 

vertegenwoordigers per sponsor. Tijdens dat 

diner treedt een interessante spreker op en is 

er voldoende mogelijkheid voor contact tussen 

sponsoren en NARIM-leden.

Alles vindt plaats in de sfeer van de universiteit 

en dus wordt na de kick-off van het congres een 

hoorcollege door Jan van Setten verzorgd. Hij 

denkt in mogelijkheden en is een zeer inspire-

rende spreker die vooral ingaat op het thema 

NARIM UNIVERSITY IS HET THEMA OP 
NARIM-CONGRES 2019 

klantgerichtheid gecombineerd met leider-

schap. De middag staat in het teken van de acht 

kenniscentra van NARIM (Aansprakelijkheid, 

Bouw, Captives, Claims, Cyber, Employee Bene-

fits, Risk Management en Insurance Innovation). 

De deelnemers kunnen drie achtereenvolgende 

minors van elk drie kwartier bijwonen. 

Aan het einde van de middag wordt de NARIM 

Award uitgereikt. Ook wordt het digitale jaar-

boek dat die ochtend is samengesteld, gepre-

senteerd. Het dagprogramma eindigt met een 

afsluitend college. Netwerken kan vervolgens 

tijdens het walking dinner.

Voor meer informatie zie het artikel dat op 

15-12-2018 op onze website verscheen.

SVC GROEP 
IS VERHUISD

SVC Groep is op 1 januari 2019 verhuisd naar de 

statige villa ‘Mezzo Monte’ (midden op de berg) 

in Amersfoort, op loopafstand van het treinsta-

tion.

SVC is specialist in intermediaire distributie van 

financiële diensten. Als een van de weinige 

adviesorganisaties werken zij uitsluitend in de 

branche financiële dienstverlening. Zij werken 

voor adviseurs/bemiddelaars, volmachtbedrij-

ven, serviceproviders, verzekeraars en banken.

Het nieuwe adres: Prinses Marielaan 1, 3818 LH, 

Amersfoort. Het telefoonnummer is ongewijzigd, 

de postbus komt te vervallen.

DOLMANS INVESTMENTS NEEMT 
INGENIEURSBUREAU CAUBERG-HUYGEN OVER

Dolmans Investments heeft het ingenieurs-

bureau Cauberg-Huygen overgenomen van 

DPA Group N.V. De activiteiten van Cauberg-

Huygen zijn een uitstekende aanvulling op de 

portefeuille en toekomstplannen van Dolmans 

Investments.

Dolmans Investments is de holdingmaatschap-

pij van een groep nauw samenwerkende 

specialistische bedrijven binnen calamiteiten, 

schadeherstel, renovatie/grootonderhoud, 

bouwkundig onderzoek, advisering en 

facilitaire dienstverlening. Deze bedrijven 

zijn complementair aan elkaar en bieden een 

uitgebreide dienstverlening ten behoeve van 

eigenaren, beheerders en gebruikers van vast-

goed. Dolmans Investments ziet deze aankoop 

als een mooie stap richting de toekomst.

AANTAL CYBERVERZEKERINGEN RUIMSCHOOTS 
VERDUBBELD IN 2018

Nederlandse 

organisaties 

sloten in 2018 

massaal een cy-

berverzekering 

af. Risico- en 

verzekerings-

adviseur Aon 

zag het aantal 

cyberverzekeringen in een jaar tijd meer dan 

verdubbelen. Steeds meer bedrijven zijn zich 

bewust van het potentieel financieel verlies als 

gevolg van een cyberaanval. Waar grote aanval-

len in 2017 een wake-up call waren, werd dit jaar 

pas echt de gevolgschade zicht- en tastbaar.

Het is volgens Aon een goede zaak dat het 

cyberrisico steeds meer wordt gezien als een in-

tegraal ondernemingsrisico. “Alleen verzekeren is 

echter niet genoeg. Wij zien het als het sluitstuk 

van een gezonde bedrijfsvoering”, stelt Maarten 

van Wieren, managing director van Aon’s Cyber 

Solutions Group. “Een van de voordelen van een 

cyberverzekering is ‘incident response’, eerste 

hulp en ondersteuning bij het vermoeden van 

een cyberincident, maar dat is pas echt effec-

tief als je dat aan de voorkant goed inregelt en 

voorbereidt. Het grootste cyberrisico zit namelijk 

tussen toetsenbord en stoel.”

Voor meer informatie zie het artikel dat op 

20-12-2018 op onze website is geplaatst.

WINNAARS ADFIZ 
PRESTATIE ONDERZOEK 
Op donderdag 10 januari zijn tijdens de Adfiz 

Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitge-

reikt van het doorlopende Adfiz Prestatie 

Onderzoek, uitgevoerd door CYS. Voor het 

eerst zijn er prijzen uitgereikt in de categorie 

Hypotheken. De prijs voor beste zorgverze-

keraar is na enkele jaren afwezigheid weer 

terug. Bijzonder zijn de drie Beste Partner 

Prijzen voor de thema’s Verzekerbaarheid, 

Efficiency en Claimafhandeling. Het Adfiz 

Prestatie Onderzoek meet al jaren de prestatie 

van verzekeraars. De verzekeraars die in hun 

productcategorie overall het beste presteren 

ontvangen de prijzen. Adfiz heeft de laatste 

jaren gemerkt dat er daarnaast een aantal spe-

cifieke thema’s spelen die belangrijk zijn voor 

de ontwikkeling van de sector. Om dat belang 

te benadrukken zijn drie “Beste Partner” 

prijzen in het leven geroepen voor de thema’s 

Efficiency, Verzekerbaarheid en Claimafhande-

ling. Enno Wiertsema over Claimafhandeling: 

“Je kunt in deze tijd niet meer verlangen dat 

klanten betalen voor inefficiency in de admi-

nistratieve keten. We willen aanbieders met 

wie we samen een efficiënte keten kunnen 

neerzetten. Daarom deze themaprijs.” 

Lees voor meer informatie het bericht dat op 

10-01-2019 op onze website is geplaatst.

HEUTINK & KROMHOF 
WORDT ONDERDEEL VAN 

DE THOMA GROEP
Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs uit 

Lochem is per 1 januari 2019 uitgebreid met de 

assurantieportefeuille van Heutink & Kromhof uit 

Enschede.

Voor de Thoma Groep betekent dit een mooie 

uitbreiding in Enschede en het Twentse werkge-

bied. Heutink & Kromhof kan zich versterken met 

de brede expertise en de administratieve onder-

steuning van het advieskantoor en het volmacht-

bedrijf van de Thoma Groep. Arjan Kromhof, 

directeur Heutink & Kromhof: “We zijn verheugd 

dat we kunnen melden dat wij onderdeel uit-

maken van de Thoma Groep. De Thoma Groep is 

onderdeel van Guardian Group.

VANDERWAL & JOOSTEN LANDT IN EINDHOVEN

Expertisebureau Vanderwal & Joosten opent 

per 1 maart a.s. een kantoor recht tegenover de 

vertrekhal van Eindhoven Airport. Jurjen Witte, 

senior schade-expert en lid van de directie, en 

schade-expert Harold Heerdink zullen vanuit 

Eindhoven het complete pallet aan diensten 

aanbieden, te weten expertises op het gebied 

van technische verzekeringen (CAR/transport/

montage), property (machinebreuk en brand), 

aansprakelijkheid (productaansprakelijkheid/

AVB/BAV) en marine (werkmaterieel). 

Witte: ”De bestaande kantoren van Vanderwal & 

Joosten zijn gevestigd in Rotterdam, Utrecht en 

op Schiphol. Vanuit deze vestigingen bedienen 

we met ongeveer 40 man de gehele Nederlandse 

markt. Aangezien klanten in het zuiden van 

het land ook regelmatig behoefte hebben aan 

ondersteuning, hebben we besloten op zoek te 

gaan naar een locatie in het zuiden. De keuze is 

gevallen op Eindhoven, omdat dat zo’n beetje de 

hoofdstad van Zuid-Nederland is qua industrie 

en kennis. We zijn al aan het proefdraaien in 

Eindhoven en merken dat het nu al blijkt te 

werken. Men vindt het toch fijn als je in de buurt 

zit. En waarom vlakbij een luchthaven? Vorig jaar 

zijn wij van Amstelveen verhuisd naar Schiphol, 

iets wat ons goed is bevallen met het oog op 

internationale schades. Los daarvan is gebleken 

dat een luchthaven ook een goede locatie is voor 

een expertisebureau.”

Het nieuwe kantoor is gevestigd aan de Freddy 

van Riemsdijkweg 4, 5657 EE  Eindhoven. 

Het kantoor is bereikbaar via telefoonnummer 

040 303 17 90.

Per 1 januari 2019 is DUPI Property Insu-

rance opgericht. Onder dit merk wordt een 

Nederlandse, voornamelijk binnenlandse, 

brandportefeuille ontwikkeld. De eerste stap 

is de overname van de Brandportefeuille (in 

de markt ook wel bekend als ‘Property Dutch 

Domestic’) en een deel van het Brandteam van 

Canopius B.V.

Sinds medio 2018 oriënteert DUPI zich op 

een verdere verbreding van haar underwri-

ting activiteiten met Property. Canopius staat 

sinds 1988 onder diverse namen garant voor 

continuïteit en service als volmachtbedrijf in 

de Nederlandse en internationale co-assuran-

tiemarkt. Sinds 2015 is Canopius onderdeel 

van Canopius UK, een top 10 Lloyds verzeke-

raar, met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, 

DUPI PROPERTY INSURANCE GAAT 
BINNENLANDSE BRAND-PORTEFEUILLE 

ONTWIKKELEN

Ierland, Zwitserland, Bermuda, Singapore en 

de Verenigde Staten.

 

Canopius is gespecialiseerd in Brand, Rene-

wable Energy en Japanese Interests. Eerder 

dit jaar informeerde Canopius de markt dat 

zij vanwege de resultaten in de internationale 

Brandtekening helaas genoodzaakt was om 

de Brandportefeuille in Nederland met ingang 

van 2019 te beëindigen. Indachtig het com-

mitment van Canopius aan continuïteit en 

service is zij op zoek gegaan naar een oplos-

sing voor de Brandportefeuille en voor het 

CanopiusBrand team in Nederland. 
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voor ca. 60 VvE’s. Sinds 1 januari is ook Kees van Laar 
werkzaam bij Lengkeek, als schade-expert CVT in 
Zwolle. Kees was tot 2009 zelfstandig ondernemer in 
de bosbouw, groenvoorziening en kleinschaliger in de 
civiele techniek. Na verkoop van deze onderneming is 
hij verder gegaan met het in loondienst uitvoeren van 
bosbouwwerkzaamheden. Onder leiding van Gerard 
van Straaten gaat hij zich het vak eigen maken, met 
name in de richting van schades aan kabels, leidingen 
en bomen. Ook Dammes Bergman is op 
1 januari bij Lengkeek in dienst gekomen 
als opstal Schade-expert. Dammes is af-
komstig van EMN, waardoor Lengkeek er 
een zeer ervaren collega bij krijgt. Dam-
mes zal werkzaam zijn vanaf het kantoor 
in Amsterdam.

Per 1 januari jl. is Jan Duyvensz (1977) 
benoemd tot partner bij wereldwijd 
advocatenkantoor Norton Rose Fulbright 
advocaten in Amsterdam.
Jan is gespecialiseerd en gepromoveerd 
in het (her)verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht 
en adviseert ondernemingen op een breed terrein, 
waaronder financial lines, fraude en corruptie, en pro-
ductaansprakelijkheid. Naast zijn werk als advocaat, 
doceert Jan regelmatig over genoemde rechtsgebie-
den en is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank 
Noord-Holland.

Bob de Bruijn (33) is per 1 januari jl. 
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur 
van Van Ameyde International bv, de hol-
ding van Van Ameyde. Sinds 1 september 
2018 heeft hij zich als directeur van Van 
Ameyde International voorbereid op zijn nieuwe rol, 
waarin hij Pieter den Dikken opvolgt. Laatstgenoemde 
blijft als senior adviseur verbonden aan Van Ameyde. 
Bob de Bruijn zal zich onder andere richten op de 
strategie en operaties van de schade-expertise- en 
taxatiedivisie. 
De Bruijn wordt in zijn nieuwe rol verantwoordelijk 
voor de dochterondernemingen Van Ameyde Marine, 
Arntz | van Helden, MLC Spain, Krogius, Woodgate & 
Clark en de taxatie-organisatie Van Ameyde Waar-
deringen. Hij trad in 2009 in dienst bij Van Ameyde 
als internationaal projectmanager en werd in 2011 
Business Development Director van Van Ameyde. Van 
1 april 2016 tot 1 september 2018 vervulde hij de rol 
van Managing Director van Van Ameyde Benelux. 
 
Hans Nietsch is na vijfenhalf jaar 
gewerkt te hebben als schade-expert 
bij Hanselman Groep per 1 februari naar 
TOP Expertise gegaan. Hans is een erva-
ren bouwkundige en kent de aannemerij 
als geen ander. Hij gaat zich met name 
bezighouden met bouwkundige schadekwesties en 
zal deels gaan werken vanuit Rotterdam/Hoogvliet en 
deels vanuit Hengelo. Hans heeft eerder gewerkt in de 
bouwsector bij Heijmans en BAM.

Bart Böing (37) is benoemd tot directeur 
SUREbusiness. Samen met oprichter en 
eigenaar Levent Türkmen gaat hij de 
verdere groei van de onderneming in 
goede banen leiden. SUREbusiness biedt 
financieel advieskantoren toegang tot alle relevante 
aanbieders van zakelijke schadeverzekeringen. Op dit 
moment telt het bedrijf 330 kantoren die met SURE-
business samenwerken. Naar verwachting zal de grens 
van 450 kantoren eind 2019 zijn behaald. Bij SUREbusi-
ness werken op dit moment 20 personen. Een verdere 
groei naar circa 40 personen wordt verwacht. 

ring opgebouwd op het gebied van IV/ ICT. Marjolein 
komt over van de Nationale Politie waar ze als adjunct-
directeur verantwoordelijk was voor de integrale ICT-
dienstverlening met als focus de portefeuille vernieu-
wing/ digitale transformatie. 

Chubb maakte begin februari bekend 
dat Peter Graswinckel is benoemd tot 
Segment Leader for Major Accounts in 
Continental Europe. In deze nieuwe rol 
is Graswinckel verantwoordelijk voor de 
maatwerkdienstverlening aan major accounts klanten 
en partners in continentaal Europa. Hij zal ook leiding-
geven aan Chubb’s Major Accounts Segment Leaders 
in 17 landen en aan Chubb’s Global Client Executive 
Practice in continentaal Europa. Peter zal nauw samen-
werken met Chubb’s regionale managementteam en 
andere Major Accounts-teams over de hele wereld, om 
te zorgen voor een consistente dienstverlening.

Met ingang van 2 januari 2019 is Nico 
Dekker gestart als Commercieel 
Directeur bij CED Group. Dekker volgt 
Marcel van Dijk op die eerder besloot zijn 
carrière buiten CED voort te zetten. Dek-
ker zal de commerciële zaken voor alle 
Europa-activiteiten behartigen met een sterke focus op 
Nederland.
Nico Dekker (53) vervulde na zijn studie rechten aan de 
Rotterdamse Erasmus Universiteit diverse sales-functies 
bij Nationale Nederlanden en PGGM. Bij Zwitserleven 
en Aegon was Dekker Directeur Verkoop. De laatste 2 
jaar was Dekker algemeen directeur van Meeùs waar hij 
– tot de integratie van Aon en UMG medio 2018 – lei-
ding gaf aan een intensief verandertraject. 

Per 1 januari jl. is Patrick R. van der 
Vorst toegetreden als partner bij VanNie-
kerkCieremans Advocaten. In 2014 heeft 
hij samen met de Rotterdamse afdeling 
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht 
van NautaDutilh, de overstap gemaakt 
naar VanNiekerkCieremans Advocaten. 
Patrick is cum laude afgestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in 2007, waarna hij in 2008 bij 
NautaDutilh als advocaat is begonnen. Per 1 september 
2014 maakte hij de overstap naar VanNiekerkCiere-
mans. Patrick van der Vorst is gespecialiseerd in het 
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zijn focus ligt 
daarbij op complexe, technische schades (waaronder 
aan bouw gerelateerde schades), productaansprakelijk-
heid en beroepsaansprakelijkheid. Verder houdt Patrick 
zich o.a. bezig met (brand)regres, geschillen over 
bestuurdersaansprakelijkheid en polisdisputen.

Paul Nieland (49) is de nieuwe algemeen 
directeur van VSZ Assuradeuren, aanbie-
der van verzekeringsoplossingen binnen 
de sociale zekerheid. Hij volgde Jos Ber-
kemeijer op die de functie de afgelopen 
twee jaar interim met succes heeft ver-
vuld. Nieland was tot voor kort directeur bij FlexCom4. 
VSZ Assuradeuren wil de komende jaren fors groeien. 
Paul Nieland heeft als opdracht om de stap van start up 
naar volwassenheid te begeleiden en invulling te geven 
aan de rol die VSZ Assuradeuren vervult. 

Lengkeek heeft drie nieuwe medewer-
kers aangetrokken. Per 1 januari is Joury 
Krijtenberg in Rotterdam begonnen 
als teamleider uClaim. Voordat hij bij 
Lengkeek aan de slag ging werkte hij als 
accountmanager bij VvE Beheer B.V. te 
Rijswijk, waar hij verantwoordelijk was 

SCHADETRANSFERSSCHADETRANSFERS

Maandag 4 maart 
• Beursborrel Kennedy van der Laan, VNAB 
Kenniscentrum

Woensdag 6 maart 
• Mini-Symposium gevolgen Brexit, 
verzekeringsbranche, SAR, hotel- en conferentie-
centrum Woudschoten, Zeist

Donderdag 7 maart 
• NEN Studiedag, Brandveiligheid gevels
• NIS bijeenkomst  Jaarvergadering, Conferentie-
centrum Drakenburg, Baarn

Maandag 11 maart 
• Brandpreventiedeskundige 1, Brandpreventie 
Academy

Dinsdag 12 maart 
• Brandpreventiedeskundige 1, Brandpreventie 
Academy

Donderdag 14 maart 
• Dutch Removal 3.0 Claim Event, RVJ Bosboon 
Expertise, Steigerberger Airport Hotel

Maandag 18 maart 
• Start opleiding Coassurantie & Verzekering, 
Erasmus Academie 

Woensdag 20 maart 
• NEN Studiedag, Brandveiligheid gevels 
• Brandpreventiedeskundige 1, Brandpreventie 
Academy

Vrijdag 29 maart 
• PIV Congres, DeFabrique, Utrecht

Maandag 1 april 
• Beursborrel MS Amlin, VNAB Kenniscentrum

Dinsdag 2 april 
• Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude 

Woensdag 3 april 
• Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude 

Dinsdag 9 april
• Hé van Empel tijdens Building Holland 

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

Donderdag 11 april 
• Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken, 
Kerckebosch Studiecentrum, Amersfoort  
• TOP Expertise relatiemiddag, Euromast, 
Rotterdam
• Artificial Intelligence Hackathon, Suikerfabriek 
Groningen (11 t/m 15 april)

Dinsdag 7 mei 
• Letselschade & Sociale Zekerheid, Studiecentrum 
Kerckbosch, Breukelen  

Geneviëve Jubitana is per 1 febru-
ari 2019 benoemd tot marketing- en 
ontwikkelingsdirecteur van Sedgwick 
in Frankrijk. Jubitana is sinds september 
2015 werkzaam bij Sedgwick (voorheen 
Cunningham Lindsey) in de rol van mana-
ger bedrijfsontwikkeling. Jubitana is verantwoordelijk 
voor het beheer van verschillende partnerschappen en 
projecten, waaronder de lancering van het Europese 
team voor windenergie van de onderneming, cyberin-
cident hub en terugroepdiensten.

Inhuurspecialist Brainnet breidde per 1 
februari 2019 haar huidige directieteam 
uit met Sieneke Maij, die als financieel 
directeur is aangesteld. Zij is sinds 2016 
werkzaam bij Brainnet als Manager 
Finance & Control.
Sieneke Maij was onder meer werkzaam bij Jufidet als 
consultant en bij Essent als Manager Finance. Zij focust 
zich binnen de directie op het beheren en optimali-
seren van de financiële organisatie. Met de komst van 
Sieneke Maij bestaat de directie van Brainnet uit Tjebbe 
van Oostenbruggen, Christoph van der Stelt, Anne-
Meint Bouma en Sieneke Maij. 

Op 5 februari jl. heeft Francie Peters 
(directeur De Bureaus) de portefeuille 
PE/Seminars overgenomen van Gerrit 
Taal (directeur VanderWal & Joosten). Per 
dezelfde datum trad ook Jeroen Fröhlich, 
(directeur Sedgwick Nederland) weer toe 
als bestuurslid. Met deze benoemingen bestaat het 
NIVRE bestuur uit zeven personen. Zie ook het artikel 
op pagina 26.

Nicole Fuchs is per 1 februari aange-
steld als Manager Taxaties bij Von Reth 
Taxatie en Advies in Eindhoven. Ze heeft 
hiervoor ruim 9 jaar gewerkt bij Lengkeek 
als Senior Account Manager Taxatie en 
Inspectie.
Nicole gaat de functie van Manager Taxaties vervullen 
bij Von Reth Taxatie en Advies. Nicole zal toetreden tot 
het management van de onderneming die in ruim 90 
jaar veel ervaring heeft opgebouwd in het taxeren voor 
zowel bedrijfseconomische  als verzekeringsdoelein-
den. 

Pieter van Rijnsoever (43) is door 
de ledenraad van FOCWA gekozen als 
bestuurslid van de brancheorganisa-
tie FOCWA. Naar de mening van de 
ledenraad is hij een goede aanvulling 
op de zittende bestuursleden. Als jonge 
ondernemer uit de regio Soest runt Van Rijnsoever een 
individueel opererend schadeherstelbedrijf met weinig 
tot geen schadesturing. Hij kent het reilen en zeilen van 
de schadeherstelsector. Als zelfstandig ondernemer 
onderscheidt hij zich met zijn expertise en vakman-
schap waarbij hij weinig tot geen samenwerking kent 
met sturende partijen.

Rechtsbijstandsverzekeraar en juridisch 
dienstverlener ARAG heeft per 1 maart 
a.s. een nieuwe Chief Technology Officer 
(CTO) aangesteld, Marjolein Smeets. 
Marjolein is een zeer ervaren professional 
en gaat deel uitmaken van het directie-
team van ARAG.
Als CTO wordt Marjolein verantwoordelijk voor ICT, 
PMO (Project Management Office) en het programma 
‘Digitale Transformatie’. Na haar ingenieursopleiding 
aan de Universiteit Eindhoven heeft ze een brede erva-

AGENDA

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).

Donderdag 9 mei 
• Fraude & Privacy in de financiële sector, Studie-
centrum Kerckebosch, Amersfoort  
• NIS bijeenkomst, SAR

Woensdag 15 mei 
Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeids-
vermogen (art. 6:107 BW), Studiecentrum 
Kerckebosch, Breukelen  

Donderdag 23 mei 
• NARIM University thema Congres, De Doelen, 
Rotterdam

Woensdag 29 mei 
• Whiplash en de beperkingenvraag, 
Studiecentrum Kerckebosch, Breukelen  

Donderdag 6 juni 
• Jaarcongres Aanpak Verzekeringsfraude, Studie-
centrum Kerckebosch 

Maandag 11 juni 
• Beursborrel, VNAB Lennisventrum

Dinsdag 12 juni 
• Nationaal Congres Brandpreventie – 
Jubileumeditie

Donderdag 13 juni 
• Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeids-
vermogen (art. 6:107 BW) voor zelfstandigen, 
Breukelen  
• Nationaal Congres Brandpreventie – 
Jubileumeditie

Dinsdag 25 juni 
• DIA Amsterdam

Woensdag 26 juni 
• DIA Amsterdam

Donderdag 27 juni 
• DIA Amsterdam
• CCV  viert 15-jarig jubileum met groot congres, 
Mereveld, Utrecht

Maandag 9 september 
• Beursborrel Dirkzwager Legal & Tax

Donderdag 7 november 
• Marktdiner VNAB

Zondag 17 november 
• FERMA (17-20 november) Aim for the Future, 
Berlijn  

Na 18 jaar bij a.s.r. verzekeringen 
diverse rollen vervuld te hebben en 
als laatste werkzaam geweest te zijn 
in de rol als claimsmanager, is Paul 
Westerik per 1 december 2018 als 
manager expertise, claimshandeling 
en waardebepaling begonnen bij 
Hanselman Expertises in Oosterbeek. Westerik is 
verantwoordelijk voor het aansturen van de experts 
en het verder uitbouwen en professionaliseren van 
de claimsafdeling.

Op voordracht van de Raad van 
Commissarissen van Univé Schade 
en Univé Her is Marco Nanne (43) 
benoemd in de directie Univé Schade 
en Univé Her (onder voorbehoud van 
positieve uitkomst van de toetsing 
door de toezichthouder). Nanne was al 
sinds augustus ad interim in functie, vanaf 1 februari 
2019 maakt hij definitief deel uit van de directie van 
de organisatie.
Samen met collega-directeur en voorzitter Etienne 
de Cooker gaat Nanne zich bezighouden met de 
verdere vormgeving en verbetering van het schade-
bedrijf van Univé in al zijn facetten.

Frank Kraakman is de nieuwe mede-
aandeelhouder van Leeuwenkamp & 
van der Velden. Frank is 18 jaar werk-
zaam geweest bij IAK Verzekeringen 
waarvan 12 jaar als directeur.
Frank Kraakman heeft de belangen 
van Remco Leeuwenkamp overgenomen die volle-
dig uit de branche is gestapt en zich heeft toegelegd 
op een nieuwe carrière.

Frank is 18 jaar werkzaam geweest bij IAK Ver-
zekeringen waarvan 12 jaar als directeur. Na de 
overname van IAK Verzekeringen door AON is hij 
zich gaan beraden welke richting hij wilde inslaan en 
heeft hij gekozen voor een advieskantoor in verzeke-
ringen. Zijn ambities heeft hij meegenomen en zijn 
uitdaging gaat hij zoeken bij het helpen van klanten 
en bij complexe vraagstukken. In de toekomst zal 
een logische naamswijziging komen, ‘Kraakman & 
van der Velden.’

Allianz Global Corporate & Specialty 
SE (AGCS), de industriële verzekeraar 
binnen de Allianz Groep, heeft 
Wai Kit Li onlangs als Underwriter 
Entertainment Benelux aangesteld 
met standplaats Rotterdam. In deze 
rol is Wai Kit verantwoordelijk voor 
verdere groei van de bestaande portefeuille op het 
gebied van entertainment verzekeringen.
Wai Kit Li is in 2006 gestart bij Allianz als Assistant 
Underwriter Property International en maakte in 
2013 de overstap naar China als Teamlead Global 
Clients Unit om in 2014 Head of Operations te wor-
den bij AGCS  Singapore. Sinds 2016 werkte hij daar 
als Broker Relationship Manager en was hij betrok-
ken bij het opzetten van de Entertainment Line of 
Business in Azië. Wai Kit Li rapporteert aan
Michael Furtschegger,  Head of Entertainment 
International.

Wai Kit heeft een bachelor in International Business 
Management aan de Hogeschool Rotterdam 
Management en aan de Kansai Gaidai University in 
Japan.
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Robert van der Schaaf 
heeft het voorzitterschap 
van het platform Volmacht-
gevende verzekeraars 
overgenomen van Jaap de 
Louw (Achmea). Robert 
van der Schaaf was al por-
tefeuillehouder volmachten binnen het 
sectorbestuur Schade en hiermee ontstaat 
een directe lijn tussen sectorbestuur en 
het platform. Naast Van der Schaaf is Leon 
van Riet als extra portefeuillehouder 
benoemd in het sectorbestuur Schadever-
zekering. 
De Louw, die 4,5 jaar voorzitter was van 
het platform, blijft lid van het platform in 
de functie van vice-voorzitter. 

Mark Adan heeft per 1 
januari jongstleden de 
overstap gemaakt naar 
HBS Expertise B.V. in Laren 
waar hij als bouwkundig 
contra-expert aan de slag 
gaat. Mark werkte gedu-
rende ruim 17 jaar als bouwkundig expert 
voor verzekeraars bij Cunningham Linsey 
/ Sedgwick. 

Per 1 februari 2019 
versterkt Peter van den 
Bedem, NIVRE-re, bij Sedg-
wick het personenschade-
team als Senior Expert 
Personenschade en Senior 
Consultant. Peter (55 jaar) was voorheen 
bij Achmea werkzaam als Teammanager 
Binnendienst, Teammanager Buitendienst 
en Beleidsmanager. In 2014 maakte hij 
de overstap naar Van Ameyde waar hij 
werkzaam was als Directeur Letsel. Peter 
bekleedt naast zijn reguliere werkzaam-
heden ook nog een aantal nevenfuncties. 
Hij is Adviseur Branchebestuur Personen-
schade NIVRE, Examinator Opleiding Her-
stelcoach Quasir en lid van de Commissie 
Normering van De Letselschaderaad.

Dov Rychter (RMIA) is 
per 1 januari jongstleden 
benoemd tot commer-
cieel directeur van M.N. 
Léons B.V.  Léons, partner 
van Brokerslink, is een 
van de grotere onafhankelijke Register 
Makelaars in Assurantiën in Nederland en 
richt zich op complexe zaken, vaak met 
een internationaal karakter. Dov Rychter 
is sinds 2011 werkzaam bij Léons, waar 
hij medeverantwoordelijk is voor het 
commerciële beleid en de relatie met het 
Brokerslink-netwerk. Naast zijn werkzaam-
heden bij Léons was Rychter tot januari 
2018, gedurende een periode van vijf jaar, 
lid van de examen(test)commissie van de 
Register Makelaars in Assurantiën (RMIA) 
van de Stichting Assurantie Registratie 
(SAR), waarvan de laatste vier jaar als 
voorzitter van deze commissie en lid van 
het RMIA-bestuur. 

nog verder ingegraven in de problematiek 
omtrent persoonsverzekeringen, met name 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) 
en ongevallenverzekeringen.

Cindy Weisscher treedt per 
1 april in dienst bij assuran-
tiemakelaar Meijers als Chief 
Operations Officer (COO). 
Met haar komst is het nieuwe 
Executive Team compleet. Als 
COO wordt Cindy Weisscher 
verantwoordelijk voor ICT & Operations. Haar 
benoeming is onderdeel van de wijzigingen 
in de managementstructuur die de nieuwe 
CEO van Meijers, Daniel de Swaan, eind 
vorig jaar aankondigde.  Het vijfkoppige 
Executive Team bestaat verder uit Pieter van 
der Loo (Chief Commercial Officer), Marielle 
Hoogland (Chief People Officer) en Ton 
Stalenhoef (Chief Brokerage Officer). Cindy 
Weisscher is Directeur IT & Operations bij 
Loyalis en werkte daarvoor bij de Rabobank 
in Nederland en Azië. 

Per 1 februari is de DUPI Group 
uitgebreid met twee nieuwe 
collega’s. Mark van 
Zalingen is toegetreden tot 
DUPI Underwriting Agen-
cies als Senior Underwriter 
Charterers Liability en Richard Oets als 
Corporate Consultant, voornamelijk voor de 
Property activiteiten. Mark (37) is afkomstig 
van MS Amlin Marine NV, waar zijn laatste 
positie Lead Class Underwriter P & I / Special 
Craft was. Hij heeft een bachelordiploma in 
logistiek management en fysieke distribu-
tie. Bij DUPI Charterers Liability zal Mark 
nauw samenwerken met Marine Consultant 
Evert Margry en Administrative Support 
Sebastiaan van den Berg. Richard (67) brengt 
meer dan 30 jaar ervaring mee op het gebied 
van Property, Liability en juridisch advies. 
Hij werkte als manager voor NRG London 
en Delta Lloyd. Zijn laatste functie bij Delta 
Lloyd was Underwriting Manager Property & 
Liability. Hij combineert zijn functie bij DUPI 
Underwriting Agencies met het voorzitter-
schap van Stichting Salvage. 

Martin van Rijn is door de mi-
nister van Financiën benoemd 
tot nieuwe voorzitter van de 
raad van toezicht (rvt) van de 
Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). De benoeming gaat in 
per 24 mei 2019 en is voor een periode van 
vier jaar. Hij volgt hiermee Paul Rosenmöller 
op, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor 
de Eerste Kamer. Daarnaast is Wendy de Jong 
per 15 februari toegetreden als nieuw lid 
van de rvt. Martin van Rijn is sinds 1 februari 
2018 lid van de rvt van de AFM. Hij is voorzit-
ter van de raad van bestuur van de Reinier 
Haga Groep, de grootste niet-academische 
ziekenhuisgroep van Nederland. Tussen 2012 
en 2017 was hij staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en daarvoor CEO 
van pensioenuitvoerder PGGM.

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

www.facebook.com/schademagazine

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

Birgit König, momenteel CEO van Allianz 
Private Ziektekostenverzekering (APKV) en 
tevens lid van de Raad van Management 
Allianz Duitsland, zal met ingang van 1 april 
aan het hoofd staan   van de internationale 
eenheid Allianz Digital Health (ADH). In haar 
nieuwe functie bij ADH zal Birgit König ver-
antwoordelijk zijn voor het optimaliseren en 
harmoniseren van producten en processen 
voor ziektekostenverzekeringen in de hele 
Allianz-wereld en verdere groei stimuleren 
in dit strategische segment, gebruikmakend 
van het nieuwe “Allianz Klantmodel” en “Een-
voud wint” strategie.

Nina Klingspor is momenteel 
Chief Financial Officer (CFO) 
van Allianz Global Corporate 
& Specialty SE (AGCS). De 
Raad van Commissarissen van 
Allianz Duitsland en APKV 
benoemen per 1 april Nina Klingspor tot CEO 
van APKV en lid van de Raad van Bestuur van 
Allianz Duitsland.

Claire-Marie Coste-
Lepoutre, momenteel CFO 
van Allianz Benelux, treedt 
met ingang van 1 maart 2019 
toe tot de Raad van Bestuur 
van AGCS als de nieuwe CFO.

Raymond Leemkuil is op 1 
februari jl. in dienst getreden 
als Head of Underwriting bij 
HDI Global. Raymond gaat 
in Nederland leidinggeven 
aan alle Underwriting teams 
die per 1 januari 2019 onder één aansturing 
zijn gebracht. Ook zal Raymond onderdeel 
uitmaken van het managementteam. Hij was 
als Interim Head of Underwriting Marine al 
enkele maanden actief binnen HDI. Raymond 
Leemkuil is sinds 1995 werkzaam in de 
financiële dienstverlening. De afgelopen 18 
jaar was hij werkzaam bij Delta Lloyd. Binnen 
Delta Lloyd was hij verantwoordelijk voor 
verschillende afdelingen waaronder Under-
writing, Claims en Sales.

Per 1 februari 2019 versterkt 
NIVRE Register-Expert Frank 
van der Lugt het team Major 
& Complex Loss van Sedgwick 
als bouwkundig expert. Frank 
is geen vreemde in het vak, 
hij heeft ruim negen jaar bij 
DEKRA als Loss Adjuster gewerkt en daarvoor 
bijna zeven jaar bij Stichting Salvage als 
schadecoördinator. Frank is tevens commis-
sielid bij het Jong NIVRE.  

Per 1 januari jl. is Agnes 
Koert toegetreden als partner 
bij Backx & Ripmeester Ver-
zekeringsadvocaten. Agnes 
is vanaf 2012 werkzaam bij 
Backx & Ripmeester Verzeke-
ringsadvocaten. Daar heeft zij 
zich binnen de specialisatie van het kantoor 

SCHADETRANSFERS COLOFON

• Bereddering, eerste noodhulp, salvage
• Verrichten HCL-stop
• Plaatsen bouwhekken
• Zaakwaarneming na calamiteit
• Transport, opslag en reiniging inboedels
• Slopen en reinigen opstal
• Specialistisch drogen

• Luchtkanaalreiniging
• Schimmelbestrijding
• Geurbehandeling
• Bouwkundig herstel
• Lekdetectie
• Calamiteiten Service Overeenkomst

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en 
onplezierig. Denk aan brand- of stormschade, 
wateroverlast, een explosie of inbraak.
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Polygon is goed voorbereid op 
grootschalige en complexe schades. 
Wij weten dat er snel gereageerd moet 
worden en zijn ervaren in het herstel van 
complexe (industriële) schade.

Wij helpen u graag bij het herstel en zijn
24/7 bereikbaar via 0800 - 68 68 377

• Altijd voldoende apparatuur beschikbaar
• Calamiteitenteam snel ter plaatse
• Wereldwijd netwerk van specialisten
• 60 jaar ervaring in schadeherstel
• Bedrijfscontinuïteit gewaarborgd
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Polygon beperkt en beheerst de 
gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl
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TAXATIES
De waarde van een kunst-
object kan binnen een jaar 
wel vervijfvoudigen

ASSURANTIEMAKELAAR
Vermogensbescherming 
als verlengstuk van 
vermogensplanning  
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Bewustzijn van risico’s bij 
transport en handling van 
kunstobjecten groeit 
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

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

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

Meer informatie? Kijk op www.arepa.nl

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES

KUNST DAAGT UIT 
TOT NADENKEN


