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Letselschade, een onderwerp dat tegenwoordig veel in het nieuws is. 

En niet altijd op een even positieve manier. Slachtoffers zouden aan het 

lijntje gehouden worden. Er zou niet naar ze geluisterd worden. Eens 

horen wat de markt er zelf over te melden heeft. En wat denkt u dat 

er uit de interviews naar voren kwam? Het is eigenlijk helemaal nog 

niet zo slecht gesteld met de letselschadebranche. Oké, er zijn uitzon-

deringen, maar door de bank genomen doet iedereen zijn stinkende 

best om zich te conformeren aan de richtlijnen die opgesteld zijn. Het 

slachtoffer staat bij de meesten wel degelijk centraal. 

Wat ik persoonlijk heel mooi en aangrijpend vond, dat waren de ge-

sprekken met de nichespelers. Bureaus die gespecialiseerd zijn in jeugd 

en letsel. Want dat een ongeval van een kind of een gezinslid een enor-

me impact kan hebben op het kind, dat is mij wel duidelijk geworden. 

Er kunnen daardoor namelijk problemen ontstaan op sociaal-emotio-

neel of cognitief vlak, waardoor de ontwikkeling van het kind verstoord 

wordt. Hoe eerder een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, hoe be-

ter voor het gehele gezin. 

Daarnaast zijn er ook bureaus die gespecialiseerd zijn in slachtoffers 

met een biculturele achtergrond. Want dat er cultuurverschillen zijn 

tussen mensen met een westerse en een niet-westerse achtergrond, 

daar kan zelfs ik - met mijn Indische achtergrond - over meepraten. 

Hoezo gaat de koekjestrommel dicht als je niet direct een koekje accep-

teert dat je aangeboden wordt? Ons werd geleerd om de eerste keer 

netjes te bedanken; er zou echt wel nogmaals een koekje aangeboden 

worden. Nou, mooi niet! Hoe vaak ik als klein meisje al niet sneu naar 

huis ben gegaan, omdat de moeder van een vriendinnetje na één keer 

een koekje aangeboden te hebben de koektrommel weer dichtdeed. 

Wist ik veel dat het in Nederland heel gewoon is om direct ‘ja’ te zeggen. 

En dan is dit maar een heel simpel voorbeeld, maar het toont wel di-

rect aan dat iemand door zijn culturele achtergrond anders denkt en 

acteert. Je moet je dus goed kunnen inleven in de mensen die je tegen-

over je hebt. En dat geldt al helemaal voor professionals die werkzaam 

zijn in de letselschadebranche. 

Het slachtoffer centraal

Cindy van der Helm
hoofdredacteur

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

2

26 56

12HULP BIJ 
LETSELSCHADE

075 640 10 40
INFO@TIJBOUT-LETSELSCHADE.NL

Expertise- en schaderegelingsbureau Tijbout b.v. is landelijk werkzaam op
het veelomvattende terrein van de letselschaderegeling, als gevolg van door
derden veroorzaakte verkeers-, bedrijfs- en andere ongevallen, alsmede
medische fouten. Onze ervaren letselschadespecialisten zijn de architecten
van een adequate letselschaderegeling. De fundamenten zijn divers: juridisch,
medisch, arbeidsdeskundig, rekenkundig, sociaal en communicatief.

Wij behartigen uitsluitend de belangen van het slachtoff er.

   SScchhhhuuuulllldddddvvvvrraaaaaagggggooooooonnnnnnnnndddddddddeeeerrrzzooekk

  VVaa Vasssttsssstteelllllliinnggg mmaattteeeeerrrriiiiëëëëëëllleeee  
    eeennn iiimmmmmammmaatteerriiëëëlleee ssscchhade

  AAcctttuuuaaarrriiëëëllee bere nggeenn beerreekkeeningen
hhhhhaaade      ttooeeekkommsssstttiigge scchhaaadead

dige beellllllaaaaaaanngenbehar   DDeesskkunddiiggge hhaarrtiginngg

eeeerrrrrrhhhhaaal loonssccccchhhhhhade werkgevers  VVeerrhh rs

ZAANDAM
Westzijde 326 
1506 GK Zaandam
T: (075) 640 10 40

ALMERE
Randstad 22-127
1316 BW Almere
T: (036) 530 24 37

info@tijbout-letselschade.nl
www.tijbout-letselschade.nl



3www.schade-magazine.nl2 www.schade-magazine.nl

PERSONENSCHADE

Terug bij af of door 
naar start?

De letselschadebranche is voortdurend onderwerp van gesprek. Zowel binnen onze branche als daarbuiten wordt erover 

geschreven, gediscussieerd of er wordt al dan niet terechte kritiek op gegeven. Iets wat Sedgwick door de diversiteit aan 

lokale en internationale opdrachtgevers in de volle breedte tegenkomt. Zij zien ook tal van maatschappelijke en sociale 

ontwikkelingen voorbijkomen. 

Martin de Haan, General Manager Personen Sedgwick, trapt 

af: “Interessant, maar ook onderbelicht, zijn de technologi-

sche  ontwikkelingen en innovaties op het vlak van robotica 

en domotica. Al deze ontwikkelingen bieden mogelijkhe-

den om aandoeningen te voorkomen, beperkingen op te 

vangen of te compenseren. Zou je mogelijkerwijs zelfs in 

een betere positie dan voor het ongeval gebracht kunnen 

worden? Er zijn inmiddels apps die je op basis van persoon-

lijke voorkeuren mobiliseren na een operatie. Daardoor her-

stel je sneller, kan je veel eerder naar huis en worden ook 

ligdagen beperkt. Technologische ontwikkelingen geven 

ook de nodige support in de onontkoombare vergrijzing die 

gaande is.”  

Peter van den Bedem, Senior Consultant bij Sedgwick, vult 

aan: “Wij worden bovendien ouder en blijven ook langer  fit 

door de medische ontwikkelingen en de betere leefomstan-

digheden in ons land. Desondanks ontkomen wij niet aan 

de beperkingen van het ouder worden. Gevolg van dit al-

les is ook dat wij langer door moeten of mogen werken. De 

begrenzing van de AOW-leeftijd is ook nog niet in zicht. Vol-

tijds of gedeeltelijk doorwerken na de pensioengerechtigde 

leeftijd is geen bijzondere verrassing meer.”  

De Haan: “Een ander aspect dat wij zien, is de verdergaande 

flexibilisering van de arbeidsmarkt met de nodige arbeids-

rechtelijke en sociale  gevolgen. De toename van het aantal 

zzp’ers lijkt nog niet te zijn gestopt. Er zijn momenteel inmid-

dels ruim 1.3 miljoen zzp’ers en de stijging zet volgens de 

grafieken van het  CBS nog door. Zzp’ers geven nog meer 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar dit heeft ook een keer-

zijde. Het heeft consequenties voor arbeidsverhoudingen, 

inkomens, pensioenen en sociale (on)zekerheid. 

Voor zzp’ers geldt dat meer dan 85% geen eigen voorzienin-

gen heeft getroffen voor het moment dat ze door omstan-

digheden niet meer in staat zijn om werkzaamheden uit te 

voeren. Naast het feit dat ‘ZZP’ vaak staat voor Zelfstandige 

Zonder Pensioen, wordt het ook nog de Zelfstandige Zonder 

Poen. In mijn praktijk als personenschade-expert en arbeids-

deskundige kom ik regelmatig uitdagingen tegen als het om 

zelfstandigen gaat. Vanaf dag één na een ongeval heeft men 

in principe geen inkomen meer en een bijkomend probleem 

is dat de zelfstandige niet medisch gekeurd wordt.

Van den Bedem geeft aan dat beroepsziekten meer dan ge-

middeld in de actualiteit staan. De cijfers van verschillende 

onderzoeken van TNO, het CBS en het RIVM geven een 

schrikbarend beeld. Alleen al volgens het RIVM overlijden 

er jaarlijks 4100 mensen als gevolg van een beroepsziekte.  

Actueel is de Chroom 6-affaire bij onder andere Defensie 

en de Nederlandse Spoorwegen. Het is dan ook de vraag 

of de thans bekende geregistreerde aantallen van het Cen-

trum voor Beroepsziekten en het CBS het spreekwoordelijke 

topje van de ijsberg zijn. Nieuwe(re) beroepsziekten zoals 

PTSS, formaldehyde-allergie, cosmic clouds en technostress 

dienen zich inmiddels aan. In Japan is men de bizarre over-

werkcultuur inmiddels aan banden aan het leggen om de 

aldaar bekende beroepsziekte “karoshi”, wat staat voor het 

‘zich letterlijk doodwerken’, een halt toe te roepen.  

De Haan: “Beroepsziekten vergen een bijzondere vorm van 

onderzoek. Het feit dat een ziekte bij het Nederlands Cen-

trum voor Beroepsziekten (NCB) wordt gemeld, geeft vaak 

onvoldoende basis om aspecten als aansprakelijkheid, verja-

ring en causaliteit vast te stellen. Bedrijfsartsen moeten aan 

de hand van een zes-stappenplan (zie de site van beroeps-

ziekten.nl, red.) vaststellen of er sprake is van een beroeps-

ziekte en deze dan bij het NCB melden. Het stappenplan is 

voor dergelijke artsen vaak te gecompliceerd, omdat zij hier 

simpelweg niet voor opgeleid zijn. Bovendien zegt het ge-

geven dat er sprake is van een beroepsziekte nog niets over 

meerdere mogelijke oorzaken – al dan niet buiten het werk 

- en of de werkgever voldoende aan de zorgplicht heeft vol-

daan. Onderzoek dient multidisciplinair plaats te vinden, bij 

voorkeur door een personenschade-expert die ook arbeids-

deskundige is in samenspraak met de medisch adviseur.”           

Als wij met deze ontwikkelingen de stap naar letselschade 

maken, dan is een voor de hand liggende waarneming dat 

de complexiteit in alle opzichten toeneemt.  Van den Bedem: 

“Als wij inzoomen op de zelfstandig ondernemers zonder 

AOV zoals veel zzp’ers, dan zijn er in de letselschade meer-

dere obstakels. Veelal is het medische traject alleen gericht 

op de medische klachten en het herstel. Er is geen aandacht 

voor het functionele herstel omdat dit niet opgesloten zit in 

de curatieve sector. Het zal duidelijk zijn dat dit een groot 

nadeel is ten opzichte van werknemers of zelfstandigen met 

een AOV. De medewerkers in loondienst worden immers 

nauwgezet begeleid en gevolgd vanuit een Arbo-arts in het 

kader van de Wet Verbetering Poortwachter of de polisvoor-

waarden. 

De Zelfstandige Zonder Plan
In de praktijk wordt gemerkt dat de letselbranche schaden 

van zelfstandig ondernemers ingewikkeld vindt en dat men 

vaak moeite heeft om de juiste deskundigen in te schakelen. 

De meeste zzp’ers hebben bovendien geen meerjarenplan. 

Zij leven van opdracht naar opdracht en hebben daardoor 

in de regel een kortere termijnvisie: die van vraag en aan-

bod. Op zoek gaan naar klanten en klanten behouden is iets 

waar men geen tijd voor heeft, voor vrijmaakt of waar men 

überhaupt geen aandacht aan besteedt. Bij een ongeval met 

letsel komt dit direct naar boven en de gevolgen hiervan ko-

men hard aan.

Wat is de aanpak van Sedgwick in dergelijke situaties? “Een 

snelle, vakkundige, medische, bedrijfskundige en financi-

ele analyse is dan allereerst van belang. Omdat wij al deze 

disciplines “in huis” hebben, kan er snel en efficiënt ge-

schakeld worden. Naast het vaststellen van de schade, be-

drijfskundige aspecten etc.  kunnen wij vanuit onze brede 

expertise praktische tips en oplossingen op zowel medisch, 

arbeidsdeskundig als bedrijfsmatig vlak aanreiken. Dit is van 

essentieel belang voor het inschatten van het toekomst-

scenario en de noodzakelijke reserveringen. Hierin houden 

wij rekening  met  de belangen van alle betrokken partijen. 

Doorgaans hebben partijen gemeenschappelijke belangen. 

In het begin is het zaak om deze gezamenlijke belangen en 

zeker ook de doelen te benoemen en deze  gedurende het 

proces continu te evalueren”, bepleit Martin de Haan.

“Een ander fenomeen is het toenemend aantal disciplines 

werkzaam in één specifieke kwestie. Wij kunnen ze allemaal 

benoemen. Het is ontegenzeggelijk winst dat als er deskun-

digheid op een specifiek terrein nodig is, deze ook zo snel 

mogelijk ingezet wordt. Echter, het moet niet zo zijn dat het 

tempo en het overzicht in een kwestie verloren gaan door 

teveel handen aan het bed. Er zal één regisseur moeten zijn 

die in onderling overleg bepaalt wie wanneer wordt ingezet 

en met welk doel. Als dit te algemeen gebeurt, weet ook het 

slachtoffer niet meer wat hij of zij kan verwachten.” 

In het licht van vorenstaande is snelheid in de schaderege-

ling al langere tijd een onderwerp van discussie. Gesteld 

wordt dat er onvoldoende snelheid is door het gebrek aan 

capaciteit en deskundigheid. De vraag is of dat de kern van 

de oorzaak is. Van den Bedem stelt dat een groot deel van 

de letseldossiers transparant en vlot afgewikkeld wordt. 

Voor het overige deel is het vraagstuk diverser en raakt het 

meer dan alleen complexiteit en deskundigheid. Daarvoor 

zou je ook naar het proces en alle betrokken partijen moe-

ten kijken.               

       

Je zou verwachten dat door de toegenomen complexiteit in 

dossiers de dialoog en samenwerking qua zoeken naar op-

lossingen versterkt zouden worden. Van den Bedem vraagt 

zich af of dat ook zo is. Hoewel in de meerderheid van zaken 

de redelijkheid de overhand heeft en de deskundigheid van 

partijen groot is, ziet hij ook een toenemende polarisatie 

die vooral in de media uitvergroot wordt. In dat licht lijkt de 

sfeer tussen partijen zich te verharden.    

Martin de Haan, General 
Manager Personen Sedgwick

Veelal is het medisch traject 
alleen gericht op de medische 
klachten en het herstel. 
Er is geen aandacht voor het 
functionele herstel
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De Haan vult aan dat normering van het proces met sanctie-

mogelijkheden een goede optie zou kunnen zijn om de dia-

loog tussen partijen en het noodzakelijke tempo in dossiers 

verder te verbeteren. Partijen dienen zich aan het proces te 

houden en als alle stappen genomen zijn en men niet tot 

een voor partijen acceptabele regeling is gekomen, dan zijn 

er vervolgens nog mogelijkheden voor mediation of andere 

vormen van (alternatieve) geschilbeslechting. Waar zij nu in 

de praktijk vaak tegenaan lopen, is dat bepaalde vragen nog 

niet beantwoord zijn en bijvoorbeeld mediation niet goed 

mogelijk is. 

Voorts vraagt hij zich af of de doorlooptijd van een dossier 

een doel op zich moet zijn. Respectvol met elkaar omgaan 

en doen wat men zegt en zeggen wat men doet, kan vele 

malen belangrijker zijn om een slachtoffer het gevoel te ge-

ven dat er op een nauwkeurige manier met zijn zaak wordt 

omgegaan. “Wij kunnen er veel aan doen om binnen het vol-

ledige proces van letselschadedossiers “waste” te elimineren”, 

aldus De Haan. “Anticiperen op ontwikkelingen bijvoorbeeld 

wanneer er sprake is van een medische eindsituatie of tijdig 

medische expertises aanvragen, zijn hier voorbeelden van. 

Als partijen weten dat er na twee jaar sprake is van een sta-

biele eindsituatie moet je niet pas na het verstrijken van deze 

twee jaar overleg gaan starten over de in te schakelen arts en 

de vraagstelling. Dit onderdeel van het proces kan immers 

zomaar 6 tot 9 maanden duren. Dit zijn zaken waar slacht-

offers zich mijns inziens aan gaan irriteren. En dat lijkt mij 

volledig terecht. Een letselschade van enige importantie laat 

zich echter niet zomaar snel afhandelen. Dit moet zorgvuldig 

gebeuren nu de schade zich over vele jaren kan uitstrekken.”

Terug bij af of door naar start?
Op de vraag of de branche niet weer terug bij af is of dat 

zij door kunnen naar start geeft Van den Bedem aan dat er 

geen reden voor somberheid is. “Een belangrijk deel van de 

bij letselschade betrokken partijen blijft steeds zoeken naar 

oplossingen voor de belanghebbende, streeft naar verbete-

ringen en gaat de dialoog aan. Het belang van het slachtof-

fer staat hierbij centraal. In dat licht kunnen wij dan ook door 

naar start en zijn wij niet terug bij af.” 

Sedgwick als wereldwijd bedrijf en de afdeling Personen in 

het bijzonder ziet het als zijn verantwoording om een we-

zenlijke bijdrage aan de verbetering van het klimaat van 

letselschade te leveren. Ook afgelopen jaren is er daarom 

veel in de deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers 

en het optimaliseren van het proces geïnvesteerd. En dat zal 

niet stoppen. Groot voordeel van het overgaan in de orga-

nisatie van Sedgwick is dat er geprofiteerd kan worden van 

de wereldwijde kennis en ervaring en lokale expertise. Sedg-

wick’s purpose statement “helping people is at the heart of 

everything we do. Caring counts” sluit hier naadloos bij aan. 

De Haan licht toe hoe zich dat in de praktijk vertaalt: “Onze 

medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij investeren 

continu in opleidingen om kennis en vaardigheden aan te 

leren, zoals de opleiding van de NIVRE Register-Experts, 

de WFT, medische en andere specifieke opleidingen. Onze 

organisatie heeft nagenoeg alle disciplines in huis om 

snel de noodzakelijke informatie op het goede moment 

inzichtelijk te krijgen. Naast de buitendienst is er een bin-

nendienst, een rekenkundig bureau, een medische dienst, 

zorgschade-experts, een letselschadehulpdienst. Daarnaast 

kan ook gebruik gemaakt worden van alle aanwezige tech-

nische, chemische, bouwkundige en overige expertise bin-

nen Sedgwick. Daardoor kunnen wij op het juiste moment 

de juiste discipline inschakelen. In overleg met alle betrok-

ken partijen gaan wij creatieve oplossingen niet uit de weg. 

Voordeel hiervan is dat er snel geschakeld en maatwerk ge-

leverd kan worden.  

Als branche hebben wij de gezamenlijke plicht om vooruit 

te gaan op de ingeslagen weg en kunnen wij niet wegkij-

ken of afhaken. Kwaliteit en deskundigheid zijn belangrijke 

factoren voor vooruitgang. Veel partijen hebben zich al aan-

gesloten bij het Register Letselschade van het NIVRE. Een 

goed voorbeeld van zelfregulering van de branche. In dit 

kader kan ook de totstandkoming van de GBL en de GOMA 

genoemd worden. 

Sedgwick zal vanuit haar visie blijven werken aan het imago 

van de letselbranche en daarom continu blijven investeren 

in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Verandering en ver-

betering is voor ons een constante om vooruit te komen. Het 

aangaan van de dialoog het middel om dit te bereiken.”  <

Peter van den Bedem, Senior 
Consultant Sedgwick

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

GROOTSCHALIGE EN 
COMPLEXE SCHADE
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Polygon beperkt en beheerst de 
gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl
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Door Cindy van der Helm

Jeugdprofessionals met 
kennis van kinderen, gezinnen 
en letselschade

Een ongeval van een kind of ouder. Voor belangenbehartigers en verzekeraars is het soms moeilijk in te schatten welke 

impact dat heeft op het hele gezin. Dat er professionals zijn met kennis van kinderen, gezinnen en letselschade waar zij 

op terug kunnen vallen, weet ook nog lang niet iedereen. Logisch, want deze specifieke dienst die de naam ‘Kind & Letsel’ 

meekreeg is pas in januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het NIS officieel door de Bureaus gelanceerd. 

Kartrekkers van ‘Kind & Letsel’ zijn Sophie Ouwehand en Kim 

Kraal, jeugdprofessionals in de letselschade en verbonden 

aan de Bureaus. Kim, basispsycholoog afgestudeerd in de 

richting van klinische kinder- en jeugdpsychologie, is vanaf 

april 2015 in dienst bij de Bureaus, waar ze in 2016 de op-

leiding tot herstelcoach afrondde. Sophie trad een jaar later 

in dienst en is inmiddels werkzaam als manager van de bin-

nendienst. Zij heeft eveneens psychologie gestudeerd, maar 

dan in de richting van klinische neuropsychologie. Samen 

vormen zij een mooi team. 

Beide dames zagen de afgelopen jaren veel dossiers voor-

bijkomen, waarin voorbijgegaan werd aan sociale, emotio-

nele en psychische componenten. Ze besloten daarop met 

belangenbehartigers en verzekeraars in gesprek te gaan 

om te onderzoeken of er een behoefte bestaat aan extra 

begeleiding als het gaat om zaken waar kinderen en gezin-

nen bij betrokken zijn. Naar aanleiding van deze gesprek-

ken hebben zij de dienst ‘Kind & Letsel’ ontwikkeld. Vanuit 

hun verschillende invalshoeken vullen zij elkaar goed aan. 

Bij elke nieuwe zaak beoordelen zij samen wie van het team 

de beste hulp kan bieden. Het is immers een specifieke her-

stelgerichte dienst waar specialistische kennis voor nodig is.

Kind en gezin centraal
Sophie trapt af. “Er zijn genoeg mogelijkheden tot begelei-

ding van kinderen buiten de letselschade, maar die voldoen 

niet aan de eisen die wij voor ogen hebben als een kind 

of diens ouder een ongeval heeft meegemaakt. Wanneer 

er sprake is van letselschade is het van meerwaarde om te 

weten hoe de processen lopen. Het is belangrijk om op de 

hoogte te zijn van wat er gedurende het letselschadeproces 

gevraagd wordt van betrokkenen. Je moet het hele plaatje 

begrijpen.” 

Kim vult aan: “Van betrokkenen krijgen wij vaak terug dat zij 

zich door ons gehoord en erkend voelen. Soms horen wij dat 

belangenbehartigers en verzekeraars de kinderen zelf nog 

nooit gesproken hebben, maar alleen de ouders. Dat vinden 

wij opmerkelijk. Wij stellen het kind centraal, of ze nou zelf 

slachtoffer zijn of tot het gezin behoren. Wij willen de kinde-

ren dan ook de mogelijkheid geven om zelf hun verhaal te 

doen. We zorgen voor rust in het leven van een kind, zodat 

het kind weer kind kan zijn.

Betrokkenen vinden het fijn dat we op bezoek komen. Dat 

we de tijd voor ze nemen. We merken dat belangenbehar-

tigers en verzekeraars het prettig vinden dat de betrokke-

nen passende hulp krijgen, waardoor het proces efficiënt en 

snel verloopt. Onze werkwijze: snel afspraken maken, snel 

langsgaan, snel terugkoppelen en, indien gewenst, direct 

actie ondernemen. Ons doel is om kinderen te helpen en de 

ouders te ontzorgen. Ouders maken zich nu eenmaal zorgen 

over hun kinderen. Zij weten niet altijd wat de beste zorg is 

en waar zij deze zorg kunnen krijgen. Naast de juridische as-

pecten komt er veel op ze af. Zij zijn blij met een professional 

die met ze meedenkt, die ze zoveel mogelijk dingen uit han-

den neemt, die begeleiding biedt en die actie onderneemt.”

Te laat ingeschakeld
“Soms worden wij pas ingeschakeld als een dossier al een 

lange tijd loopt, omdat belangenbehartigers en verzeke-

raars er niet uit komen en een zaak vastloopt. Ze missen 

soms specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen 

en gezinssystemen en weten ook niet altijd goed bij wie ze 

hiervoor terechtkunnen. Het zou het mooiste zijn als we bij 

iedere zaak, waar een kind of gezin bij betrokken is, vanaf 

het allereerste begin mee konden kijken. Wij kunnen dan 

een inschatting maken van de problemen die spelen, de 

ernst, de impact en wat wij kunnen betekenen. Niet als het 

kwaad al is geschied en de problemen zich onnodig heb-

ben opgestapeld. Tijdig inschakelen is belangrijk. Wij leggen 

andere linken en kunnen afwijkend gedrag vroegtijdig sig-

naleren. Hoe eerder wij dat zien, hoe eerder we aan de bel 

kunnen trekken of in actie kunnen komen.”

Constant contact houden met belangen-
behartigers en verzekeraars
Kim: “Na de intake stellen we een plan van aanpak op, waarin 

wij de verwachting schetsen. Na ontvangst van een akkoord 

gaan we aan de slag. Gedurende het traject blijven we con-

tinu met de belangenbehartiger en verzekeraar in contact. 

We plannen tussentijds evaluatiemomenten in die we goed 

blijven communiceren richting de partijen. En we geven 

voortdurend aan of begeleiding nog zinvol is en waar die 

begeleiding uit bestaat. Zo blijft iedereen op de hoogte.

Een voorbeeld: Een gezin bestaande uit ouders en twee kin-

deren, gaat met de auto op vakantie naar Duitsland. Daar 

worden ze aangereden door een vrachtwagen. Het hele ge-

zin ervaart klachten. Vader heeft niet-aangeboren hersenlet-

sel aan het ongeval overgehouden, met alle gevolgen van 

dien. 

We zijn nu twee jaar verder en er is veel op het gezin afgeko-

men. Vader woont niet meer thuis, maar in een 24-uurs zorg-

appartement. De oudste was ten tijde van het ongeval vijf 

jaar oud. Op zo’n jonge leeftijd is het lastig om te zien welk 

effect het ongeval precies heeft. Ook nu is het nog niet hele-

maal zeker, maar het is al wel duidelijk dat zij achterloopt in 

haar ontwikkeling. 

De rust is nog steeds niet teruggekeerd. Vader is nog aan 

het revalideren. De kinderen vertonen allebei problemen op 

school. Moeder moet alle ballen hoog houden. Zij heeft de 

top van haar kunnen bereikt en realiseert zich dat ze het niet 

vol kan houden als ze zo doorgaat. 

De vraag is: Wat kunnen we voor het gezin betekenen? Hoe 

kunnen we het gezin ontzorgen en hoe kunnen we de ba-

lans in het gezin terugbrengen? 

Het is een heftige casus waar veel disciplines bij betrokken 

zijn. Je ziet dat vader op de eerste plek staat en dat het ge-

zin op tweede plek komt. Hoe zorgen we ervoor dat moeder 

het volhoudt? Hoe kunnen we haar helpen om zichzelf weer 

op te laden? Moeder zou graag meer tijd voor zichzelf en 

de kinderen hebben. Welke organisaties kunnen daar iets in 

betekenen?”  

Kartrekkers van het product ‘Kind & Letsel’ zijn Kim Kraal (r.) en Sophie Ouwehand, beiden jeugdprofessional in de letselschade, werkzaam bij 
de Bureaus. (Foto ZZindi Corporate Communicatie)

We zorgen voor rust in het 
leven van een kind, zodat het 
kind weer kind kan zijn
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Ouder als slachtoffer van een ongeval
Niet alleen kinderen, maar ook ouders kunnen natuurlijk 

slachtoffer zijn van een ongeval. Wat gebeurt er in een der-

gelijke situatie met de kinderen? “We hebben een voorbeeld 

van een alleenstaande vrouw met een dochtertje van 12”, 

licht Sophie toe. “Na een arbeidsongeval zijn we door haar 

werkgever ingeschakeld. Zij lag kilometers van haar doch-

ter vandaan in een ziekenhuis. Er moesten allerlei prakti-

sche dingen geregeld worden, zoals huishoudelijke hulp 

aanvragen, taxivervoer regelen en logeeradressen zoeken, 

zodat haar dochter het minst last zou hebben van haar af-

wezigheid. Het welzijn van de dochter heeft effect op het 

genezingsproces van de moeder. Zij ligt in het ziekenhuis, 

kan nergens bij zijn en maakt zich zorgen. De moeder was 

verrast hoeveel er voor haar gedaan werd.”

Het gezin is een systeem
Op de vraag waarom het gezin er ook bij betrokken werd 

antwoordt Kim: “Het gezin is een systeem. Als één gezins-

lid wat overkomt dan heeft dat invloed op het hele gezin. 

Een voorbeeld is een casus waar drie van de vijf gezinsleden 

betrokken waren bij een ongeval. Vader vertoont slachtof-

fergedrag. Moeder draagt zorg voor de kinderen en het huis-

houden en doet leuke dingen met de kinderen. De kinderen 

lijden onder het gedrag van de vader en maken zich zorgen 

over hem. Zij halen allemaal slechte cijfers, ook een dochter 

die niet bij het ongeval betrokken was. Zij maakt zich con-

tinu druk om alles, wat weer van invloed is op haar vader. In 

deze casus helpen we de vader om inzicht te krijgen in zijn 

gedrag en de invloed die dit heeft op zijn gezin. Zodra hij dit 

inziet verdwijnt zijn slachtoffergedrag naar de achtergrond 

en vindt er een verandering plaats bij iedereen.” 

De Bureaus

De Bureaus ontvangt opdrachten op het vlak van medisch advies, begeleiding door 
arbeidsdeskundigen, herstelcoaches en jeugdprofessionals en het maken van letsel-
schadeberekeningen. Die worden opgepakt door de pijlers Medisch, Herstel & Werk 
(waar Kind & Letsel onder valt), Analyse & Rekenen, Interactie en Opleidingen.  

Broers en/of zussen als slachtoffer van een 
ongeval
“Ook wanneer in een gezin met meerdere kinderen één kind 

betrokken is bij een ongeval, heeft dit ongeval niet alleen 

impact op het getroffen kind, maar ook op de andere kinde-

ren binnen het gezin. Wanneer broers en/of zussen getuigen 

zijn van het ongeval kunnen zij lang last houden van deze 

herinnering. Na een ongeval verschuift de aandacht van de 

ouders vaak naar het getroffen kind, waardoor de gevoelens 

van eventuele broers en/of zussen tijdelijk op de achter-

grond komen te staan. Indien een dergelijke situatie lang 

aanhoudt en de broers en/of zussen hierdoor problemen 

ervaren, dan kunnen deze problemen een belemmering 

vormen voor het herstel van het slachtoffer.”

Eerste inventarisatie volstaat
“Wat wellicht ook fijn is om te weten, is dat men niet direct 

aan ons vastzit”, besluit Sophie. “Het zijn ook niet per defi-

nitie langdurige trajecten. Soms is een eerste inventarisatie 

door één van onze jeugdprofessionals al voldoende om 

problemen te signaleren. Soms blijkt onze inschakeling he-

lemaal niet nodig. In zo’n geval geven we alleen een advies 

mee. Wij pleiten voor een herstelgerichte dienstverlening en 

adviseren om in het geval van letselschade waar kinderen en 

gezinnen bij betrokken zijn eerder en vaker een jeugdpro-

fessional met kennis van letselschadeprocessen in te scha-

kelen. Dit zorgt ervoor dat kinderen en gezinnen tijdig de 

hulp krijgen die zij nodig hebben.”  <

PERSONENSCHADE
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Waar staan we op dit 
moment in de letselschade-
praktijk

Het vergoedingsstelsel bij letselschade is in de basis steeds rechtvaardiger en effectiever, maar de financiële draagkracht 

van de verzekeraars laat niet meer toe het adequaat te blijven doen. 

Op 25 maart 2019 was er een uitzending van Radar waarin 

wederom aandacht werd gevraagd voor de letselschade af-

wikkeling in Nederland. 

In het programma kwam ter sprake dat dat het probleem-

gebied rond de afhandeling van letselschade verschuift van 

een financieel economisch belang naar een aandachtspunt 

voor de minister van Rechtsbescherming. Dat komt doordat 

er groeiende onvrede is over de wijze waarop de branche 

(met zelfregulering) tracht het hoofd boven water te hou-

den.  

Gesignaleerd wordt dat er sprake is van verharding en pola-

risatie. Dat leidt tot ellenlange processen in de zaken waar 

partijen geen overeenstemming bereiken over de toereken-

baarheid van schade. De inschakeling van deskundigen over 

en weer die een uitspraak moeten doen over de knellende 

vraag of het letsel ongevalsgevolg is.

Discussie laten voortbestaan
Men signaleert dat er opvallend veel verdiend wordt door 

deze en andere deskundigen die betrokken zijn in dit pro-

ces. Er is zelfs een perverse prikkel om de discussie te laten 

voortbestaan, zodat er meer kosten gemaakt en vergoed 

kunnen worden. 

Aan de andere kant is er ook een perverse prikkel om de 

zaak zo lang mogelijk te rekken, want dan valt het uit te ke-

ren bedrag uiteindelijk mee, omdat het slachtoffer ten einde 

raad toch instemt met een te lage schadewaardering. Deze 

financiële prikkel heeft zelfs een impact op de kwaliteit en 

oordeelsvorming van de deskundigen. Gesteld wordt dat 

een medisch adviseur, die de schade te hoog inschat, niet 

meer als deskundige gekozen zal worden door de verzeke-

raar.  

Meeste zaken binnen 2 jaar afgewikkeld
Bij de verzekeringsbranche heerst echter de  overtuiging  

dat het grosso modo redelijk goed gaat, en dat verreweg de 

meeste zaken binnen 2 jaar zijn afgewikkeld. Slechts 3% tot 

4% van de zaken lopen vast, vooral bij medisch lastige kwes-

ties en medische fouten. Die worden wel erkend als de oor-

zaak  van  groeiende onvrede over de handelwijze van verze-

keraars en het niet voldoende naleven van de GBL. Richard 

Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, laat 

weten dat er wordt nagedacht over andere vormen van 

schade vaststellen, zoals een normatieve benadering die in 

sommige Europese landen ook wordt gebruikt. Dan moet 

het principe van concrete schade worden los gelaten, ook bij 

niet objectiveerbaar letsel of medische fouten. Verder wordt 

voorgesteld om de groep bijzondere dossiers te isoleren en 

hier te zoeken naar een fundamenteel andere aanpak.

Er is een onderzoek op initiatief van De Letselschade Raad 

gestart naar de praktijk. De Universiteit van Utrecht zal met 

een onafhankelijk rapport komen met aanbevelingen.  Ook 

dit wordt gezien als een initiatief vanuit de verzekerings-

branche, terwijl de roep om in dit werkveld te komen tot 

overheidsingrijpen steeds groter wordt. Verder pleit Antoi-

nette Hertzenberg voor een (nieuwe) vorm van tuchtrecht. 

Dit alles zou moeten maken dat er een kritische waakhond 

op dit systeem komt, een snelle afhandeling van alle zaken 

met rechtszekerheid voor de slachtoffers van letselschade.

Wat is de werkelijke oorzaak
Er kan niet worden ontkend dat het inderdaad vooral draait 

om geld. Tenslotte verwacht het slachtoffer compensatie 

door een geldbedrag. De opdracht aan de betrokken des-

kundige partijen is om zo snel als het kan in redelijkheid en 

billijkheid te komen tot bepaling van de omvang van het be-

drag ter compensatie van het de materiële schade door het 

letsel en het aangedane leed, al zijn bejegening en erken-

ning ook belangrijke onderdelen van het proces. 

Ik zet even een stapje terug om een helder antwoord te vin-

den op de vraag wat de wezenlijke rol van de verzekeraar nu 

is, en waar de schoen wringt. 

Ooit ontstond een oplossing voor grote en ernstige risico’s, 

door de financiële last te verdelen over grote aantallen risi-

codragers (verzekerden). Daarmee kon een individuele po-

lishouder terugvallen op een grote financiële buffer zodra er 

een “onzeker voorval” leidde tot een schadeclaim. Je verze-

kerde zo je eigen schade en je eigen fouten. Een schade-ex-

pert adviseerde de polisverstrekker over de schadeomvang 

en de uitkering volgde. 

Betaling uit samengebrachte premiegelden
Tegenwoordig is het beroep op deze financiële buffer door 

de Nederlandse wetgever zo ver uitgebreid, dat alle be-

trokkenen die helpen bij het in kaart brengen van de scha-

deomvang, dus ook de advocaat/ belangenbehartiger van 

de claimende partij, betaald worden uit de samengebrachte 

premiegelden. Maar diezelfde wetgever en ook de rechter 

verwachten dat dit niet klakkeloos gebeurt. Er moet geke-

ken worden naar zaken als  polisdekking, aansprakelijkheid, 

fiscaliteit, medische zorgvuldigheid, bescherming persoons-

gegevens, verhaalbaarheid, fraude, witwassen, terrorisme-

bestrijding en talloze andere facetten, voordat een schade-

bedrag uitbetaald kan worden. En dan kijkt de overheid nog 

steeds over de schouders mee wanneer het bedrag uitein-

delijk op de rekening van een rechthebbende staat en hand-

haaft dan de eigen regels van belasting, verlaging toeslag of 

verhoging eigen bijdrage. Aspecten die de verzekeraar ook 

weer mee moet nemen in het proces van schadebegroting. 

Ondanks de komst van digitalisering en andere communica-

tiemiddelen is dit proces dus niet vereenvoudigd. Nee, het 

proces is in de loop der jaren stapsgewijs verzwaard door de 

toegenomen complexiteit rond vorderbare schade en het 

vaststellen van de uiteindelijke uitkering. Deze complexiteit 

neemt nog steeds toe en wordt doorlopend vergroot door 

enerzijds wetgeving en anderzijds de creativiteit en vinding-

rijkheid van de vorderende partijen. De vraag of een rech-

ter een vordering zal toewijzen is niet eens de belangrijkste 

vraag: er wordt heel veel geld verdiend met alleen al de dis-

cussie over nieuwe en creatieve vorderingen en (nog steeds) 

niet geobjectiveerde klachten. Dit geld wordt collectief op-

gebracht en komt niet bij een slachtoffer terecht, zoals men 

bij Radar toch graag zou zien.

Normering en sanctionering
Ik vind het mooi dat de politiek nu denkt aan normering en 

het sanctionering van het schaderegelingsproces door de 

overheid. Dat noopt de overheid en de politiek immers ook 

om dit schaderegelingsproces tegen het licht te houden en 

een inhoudelijke toets uit te voeren op alle (rand-)voorwaar-

den en struikelblokken die van invloed zijn op dit proces. Dat 

moet eerst opgelost worden, en dan moet onze maatschap-

pij vervolgens een norm vaststellen voor de compensatie 

van door een ander veroorzaakt leed. En ook wat het proces 

hier omheen mag kosten, want bij normering zal ook dat op 

de één of andere manier moeten worden meegenomen.

Tot die tijd is het zaak om te kijken naar de betaalbaarheid 

van het systeem en de benodigde deskundigheid om het 

goed te kunnen laten draaien. De verzekeringsbranche 

heeft (als financiële dienstverlener) een zware klap gehad 

in de recente economische crisis en is als enige bedrijfstak 

deze klap nog niet te boven. De werkdruk bij de behande-

ling van letselschadedossiers is al vele jaren extreem hoog, 

terwijl de behandel- en transactiekosten omlaag moeten 

om aan de economische marktregels te voldoen. 

De opbouw van ons huidige vergoedingsstelsel bij letsel-

schade is in de basis steeds rechtvaardiger en effectiever ge-

worden. Het zou zonde zijn wanneer dit systeem niet auto-

noom verder zou kunnen, doordat de financiële draagkracht 

van de verzekeraars het niet meer toelaat om dit adequaat 

te blijven doen.    <

Door Marc Punt, 
To The Point Expertise

Er is een perverse prikkel om de 
zaak zo lang mogelijk te rekken
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Intercultureel expertisecentrum 
versnelt dossiers van ongevalsslacht-
offers met biculturele achtergrond

“We kunnen zoveel meer betekenen voor dossiers. Niet alleen omdat die aanzienlijk sneller afgewikkeld worden, maar ook 

omdat verzekeraars aantoonbaar hogere punten krijgen van slachtoffers. Die voelen zich gehoord. Dat onze werkwijze 

bijdraagt aan een beter imago van de verzekeraar is mooi meegenomen, maar het gaat de verzekeraars die onze klant zijn 

er ook om dat er iemand voor hun klant klaarstaat die ze snapt. Die de taal kent. Die de cultuur kent. Die respect heeft voor 

hun klant.”

Aan het woord is Özlem Adsiz, directeur van Inter-Focus, 

intercultureel expertisecentrum gespecialiseerd in re-

integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching 

van ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele 

achtergrond. Zij startte drie jaar geleden dit bedrijf omdat 

ze zag dat er behoefte was aan hulp voor slachtoffers met 

een biculturele achtergrond. Ze werken inmiddels met een 

17-koppig team voor meer dan 20 verzekeraars, letselscha-

deadvocaten en letselschadebureaus. Partijen die steeds 

vaker terugkomen. Daarnaast geven ze ook trainingen op 

het gebied van interculturele communicatie aan letselscha-

deregelaars. 

Andere ziektebeleving
“We krijgen vanuit dossiers zo vaak de vraag waarom het 

niet lukt om biculturele dossiers sneller te sluiten. Dat heeft 

onder andere te maken met het feit dat mensen met een an-

dere culturele achtergrond een andere ziektebeleving heb-

ben”, licht Özlem toe. “Ze willen niemand tot last zijn, voelen 

zich schuldig omdat ze anderen om hulp moeten vragen en 

vragen dan ook geen hulp. Met als gevolg dat ze alles zelf 

proberen op te lossen, er niet uitkomen, waardoor het pro-

ces langer duurt.

Neem als voorbeeld een Turkse vrouw. Die kan ‘alles zelf’. En 

als ze dan ineens ziek is, dan moet ze hulp vragen. Dat is ze 

niet gewend. Wij leren cliënten inzien dat ze hulp mogen 

vragen, ook aan hun partner. Ze hebben immers iets ern-

stigs meegemaakt. 

Het is een nieuwe fase waarin ze begeleid moeten worden. 

We moeten ze laten inzien wat het ze oplevert als ze om hulp 

vragen. Het gaat in een dergelijke situatie dus niet alleen om 

het verlies van mogelijkheden, maar ook om de controle die 

ze kwijtraken. 

Als het genezingsproces het gezinssysteem raakt, dan halen 

we het hele gezin erbij. Dan laten we de partner zien dat het 

uiteindelijk alleen maar slechter zal gaan als de vrouw alles 

zelf blijft doen. En dat hij er uiteindelijk helemaal alleen voor 

zal staan. Cultuur is hardnekkig. In een dergelijk geval moet 

de man een stukje trots loslaten; een Turkse man bijvoor-

beeld schaamt zich voor het feit dat anderen hem kunnen 

zien stofzuigen. Dan wijzen wij hem erop dat hij gewoon de 

gordijnen dicht kan doen. Onze doelgroep mist een stukje 

kennis. Die weten niet wat mediation is, wat gezinstherapie 

is.”

Vertrouwen winnen met cultuur-sensitiviteit
Als een belanghebbende Nederlands kan spreken, dan stuur 

ik Ricky Hupsel, een arbeidsdeskundige, verbonden aan 

Inter-Focus. Hij is een echt mensenmens, enorm cultuur-

sensitief en kan daardoor snel het vertrouwen winnen van 

cliënten, ongeacht het land van afkomst. Natuurlijk is het 

gemakkelijker contact maken als je de taal spreekt, maar er 

speelt meer dan alleen de taalbarrière. Het gaat ook om de 

cultuur. Die is nu eenmaal anders dan de westerse cultuur.”  

Ricky neemt het gesprek over: “Een letselschadeslachtoffer 

heeft beperkingen. Als arbeidsdeskundige is het aan mij om 

te onderzoeken wat die beperkingen betekenen voor de be- 

lastbaarheid van arbeid. Daarnaast proberen wij ook reke-

ning te houden met die ziektebeleving waar Özlem het over 

had. Mensen met een andere culturele achtergrond hebben 

meer een ‘wij-cultuur’. Er zit een groep aan vast waar hij of zij 

zich verantwoordelijk voor voelt.

Een simpel voorbeeld: een Afrikaanse cliënt stuurde elke 

maand geld naar het thuisland. Toen viel zijn inkomen ge-

deeltelijk weg. Vervolgens kreeg hij geen aandacht meer 

van het thuisland: je bent ziek dus je telt niet meer mee. Het 

gevolg: depressieve klachten, want de cliënt realiseerde zich 

dat hij niet meer kon voorzien in het inkomen van zijn fami-

lie in het thuisland. Al die aspecten spelen mee. Daar moet je 

wel rekening mee houden als je stappen wil maken binnen 

het re-integratietraject.” 

Oprechte aandacht geven
“Een van de belangrijkste dingen is: aandacht geven. We 

beginnen dus op het psychologische vlak. Het gaat om op-

rechte interesse en aandacht voor iets dat voor de cliënt heel 

belangrijk is. Ook al is het voodoo, waar ik zelf niet in ge-

loof, ik weet dat ik er niet overheen moet walsen. Je moet er 

aandacht voor hebben, ook al staat het ver van je bed, want 

die persoon gelooft erin. Ik moet op zijn belief komen om 

het herstel te kunnen bevorderen, de betrokkene in bewe-

ging te krijgen. Een letselschadedossier is geen puur zakelijk 

dossier. Je moet je voorstellen wat het met iemand doet als 

hij het gevoel heeft dat hij niet gehoord wordt. Zodra je het 

vertrouwen gewonnen hebt, neemt het traject direct een 

ander wending. De persoon krijgt immers de aandacht die 

hij nodig heeft. Dat haakje kan het culturele aspect zijn.”

Streng op inhoud
“Eerst zakendoen en dan zien hoe de relatie zich vormt. Dat 

is typisch Nederlands. Het gaat er bij mensen met een bi-

culturele achtergrond vooral om dat je eerst aan de relatie 

werkt en daarna pas zakendoet. Als je dat niet doet, duurt 

het traject onnodig veel langer. Het lijkt er misschien op dat 

we aan het pleasen zijn, maar we zijn juist heel streng op 

inhoud. De wetgeving laat immers geen ruimte. We probe-

ren daarentegen wel in te steken op de relatie. Wederzijds 

vertrouwen is het startpunt voor een goed vervolg van het 

traject. Als Inter-Focus altijd aan het begin van het proces 

werd ingeschakeld zou de kans van slagen groter zijn. En 

de kans dat een dossier snel gesloten kon worden zou ook 

groter zijn. Wij worden er soms bij gehaald als een dossier al 

jaren openstaat. Laatst kregen we een dossier waar al 6 jaar 

aan gewerkt werd. Als ze eerder een beroep op ons hadden 

gedaan had het ze tijd kunnen schelen, want het lukte ons 

om binnen een jaar de zaken vlot te trekken.” <

Door Cindy van der Helm

Arbeidsdeskundige Ricky Hupsel (l.) en directeur Özlem Adsiz (r.) zijn boegbeelden van Inter-Focus, intercul-
tureel expertisecentrum, gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching van 
ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond.

Wederzijds vertrouwen is het 
startpunt voor een goed vervolg
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30 Jaar Vereniging van 
Letselschade Advocaten

De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) heeft een relatief lange historie. Dit jaar bestaat zij 30 jaar. Met vele 

inspanningen zijn diverse resultaten behaald, waar de LSA trots op is. De LSA heeft nog steeds tal van ambities. De 

Vereniging is op een stevig fundament gebouwd, heeft inhoud en staat sinds jaar en dag als een huis in letselschadeland.

Op 7 juni 1989 werd de Vereniging van Letselschade Advo-

caten LSA opgericht. Op het LSA-Symposion in januari 2019 

memoreerde prof. Lindenbergh nog dat de Vereniging is op-

gericht door verzekeraarsadvocaten. Zij wilden advocaten 

die betere bijstand aan slachtoffers zouden bieden. Nobles-

se oblige. Het doel van de vereniging was “het bevorderen 

van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten, op 

het gebied van persoonsschade - schadevergoeding we-

gens letsel en overlijden en al wat daarmee samenhangt”. 

Dit was en is nog steeds het hoogste doel. Rechtzoekenden 

zijn immers enorm gebaat bij kwalitatief goede rechtsbij-

stand door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. 

Waarborging kwaliteit 
De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat de LSA strenge 

eisen stelt aan haar leden. Er zijn op dit moment meer dan 

14.000 advocaten in Nederland, waarvan slechts iets meer 

dan 300 volwaardig lid zijn van de LSA. Nieuwe leden mo-

gen uitsluitend met voldoende ervaring en bewezen des-

kundigheid op het gebied van personenschade toetreden. 

De LSA Letselschade Advocaat moet aan de volgende kwali-

teitseisen voldoen. De advocaat moet:

• een universitaire studie Rechten hebben gevolgd;

• minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam zijn geweest;

• vervolgens de eenjarige postdoctorale specialisatie-

 opleiding Personenschade aan de Grotius Academie 

 volgen en het examen met goed gevolg afleggen; 

• aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letsel-

 schadezaken besteden en

• bij- en nascholingscursussen (blijven) volgen op het 

 gebied van het letselschaderecht.

En ook na de toetreding wordt de kwaliteit van de dienstver-

lening van de leden continu getoetst door:

• elke twee jaar ten overstaan van het bestuur van de 

 LSA een kwaliteitsverklaring af te leggen; 

• deel te nemen aan de door de LSA georganiseerde 

 audits, die door onafhankelijke derden worden 

 afgenomen en

• deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA.

Belangen van cliënten optimaal behartigen 
Een zeer waardevol aspect van de LSA is dat de leden be-

staan uit advocaten die voor slachtoffers optreden, alsmede 

uit advocaten die voor de aangesproken partij/de verzeke-

raar optreden. Daarmee onderscheidt de LSA zich van vele 

andere organisaties op dit terrein. Binnen de Vereniging is 

oog voor de belangen van beide partijen. Daardoor kunnen 

ook eenvoudig gezamenlijke problemen worden besproken 

en worden opgelost, zonder dat de individuele advocaat zijn 

vrijheid verliest om de belangen van zíjn cliënt optimaal te 

behartigen. De contacten tussen deze beide partijen leidt 

tot een algehele verbetering van de kwaliteit van dienst-

verlening aan letselschadeslachtoffer en verzekeraar. Het 

draagt bij aan het voorkomen van onnodige (verdere) pola-

risatie tussen de twee partijen in een letselschadezaak. Zoals 

ons kersverse in januari 2019 benoemde erelid Derk-Jan van 

der Kolk zei: “Het belangrijkste is dat je advocaat bent en niet 

dat je voor slachtoffers of voor een verzekeraar optreedt. Al-

tijd zelf kritisch blijven nadenken.” 

Al 30 jaar LSA-Symposion 
Om dat te stimuleren organiseert de LSA al 30 jaar het 

LSA-Symposion, dat elk jaar door enkele honderden stake-

holders uit de letselschadepraktijk wordt bezocht. De sym-

posioncommissie van de LSA probeert daar altijd actuele 

onderwerpen te (laten) bespreken en excellente sprekers te 

vragen om hun visie over die onderwerpen te delen. Daar-

naast is het van belang om elkaar in de wandelgangen te 

spreken. Letselschade blijft uiteindelijk mensenwerk en de 

onderlinge relatie is daarbij belangrijk. 

De letselschadebranche is voortdurend in ontwikkeling. De 

LSA acht het van belang dat haar leden deze ontwikkelin-

gen nauwgezet volgen of, daar waar mogelijk, zelf in gang 

zetten. Dat gebeurt, naast de vele jurisprudentie waarbij 

LSA-advocaten betrokken zijn, door overleg binnen de ver-

eniging en daarbuiten. In de afgelopen 30 jaar zijn vele le-

den van de LSA  bij  vrijwel alle relevante besprekingen met 

diverse partijen uit de letselschademarkt aangeschoven. 

Het gaat dan om de diverse stakeholders, zoals de ASP, de 

Letselschade Raad, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond 

van Verzekeraars en de wetgever. De LSA wordt daarbij als 

belangrijke overlegpartij gezien. 

Wet op affectieschade
Zo heeft de LSA in de afgelopen jaren input gegeven aan het 

debat over het toekennen van een recht op affectieschade. 

Daarmee heeft zij een bijdrage geleverd aan de invoering 

van de nieuwe Wet op affectieschade die begin dit jaar in 

werking is getreden. In die nieuwe wet staan de voorwaar-

den waaronder een naaste van een letselschadeslachtof-

fer of een nabestaande recht heeft op een vergoeding van 

smartengeld. Die eisen zullen in de letselschadepraktijk ver-

der moeten worden ingevuld, waarbij door de leden van de 

LSA ongetwijfeld daar waar nodig de grenzen zullen worden 

verkend in gerechtelijke procedures. 

Een ander (recent) voorbeeld is de problematiek van de ver-

mogenstoets na een letselschade-uitkering. De LSA werkt 

daarbij samen met het Verbond van Verzekeraars en Slacht-

offerhulp Nederland om via de politiek verandering te be-

reiken. Er is daardoor meer gehoor in de politiek. Zo levert 

bijvoorbeeld het Verbond van Verzekeraars het cijfermate-

riaal aan, Slachtofferhulp Nederland de voorbeelden uit de 

praktijk en de LSA de juridische toelichting. Het doel is dat 

deze samenwerking leidt tot een werkbare situatie voor 

de praktijk en (dus) een verbetering van de positie van het 

slachtoffer. 

Verder wil de LSA met haar tijd meegaan. Zo is de website 

van de LSA voorzien van een voorleesfunctie, vertaalfunctie 

en ook gebarentaal. Op de website Kies uw letselschadead-

vocaat kan men op postcode en naam zoeken naar de LSA 

Letselschade Advocaat in de regio. De LSA is ook actief op 

sociale media, zoals twitter en LinkedIn. 

Gelijkwaardige positie van partijen 
De leden van de LSA hebben er bewust voor gekozen om 

zich te specialiseren op het gebied van  letselschade. Er is 

sprake van een voortdurende verandering van maatschap-

pelijke opvattingen en veranderende wetgeving. Ook is in 

het sociale domein al langere tijd sprake van een terugtre-

dende overheid. Dat maakt een letselschadezaak voor recht-

zoekenden complex en zijn de belangen vaak groot. Daarom 

is het des te belangrijker dat het slachtoffer en de verzeke-

raar zich laten bijstaan door een gespecialiseerde letselscha-

deadvocaat. Een meer gelijkwaardige positie van partijen 

was uiteindelijk een van de redenen voor het oprichten van 

de LSA. De LSA zal dan ook haar best doen om ook de ko-

mende 30 jaar haar steentje daaraan bij te dragen.<

De voorzitter van de LSA Armin Vorsselman opent het LSA Symposion

Letselschade blijft uiteindelijk 
mensenwerk
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Samen weet je meer, 
samen bereik je meer

In een tijd waarin de standpunten zich soms verharden, de (social) media een steeds belangrijkere rol vervullen en 

personeelstekorten de situatie vaak op scherp zetten, is het belangrijk positief te blijven en te blijven samenwerken. Dat is 

waar het NIS voor staat en hard voor werkt.

Echt contact
Het NIS is een vereniging waarbinnen letselschadeprofessi-

onals van verzekeraars- en belangenbehartigerskant elkaar 

treffen. Tijdens de NIS-bijeenkomsten is er ‘echt contact’. 

De NIS-leden zien elkaar, spreken elkaar. Over het vak, over 

dossiers en over andere zaken die ze bezighouden. Ze eten 

samen, drinken een drankje. Er zijn discussies, er worden za-

ken opgelost, er worden afspraken gemaakt. Het persoonlijk 

contact is er altijd. Ook buiten het NIS. Zeker in deze tijden 

waarin mensen gewend zijn thuis te werken, is het belang-

rijk een maandelijkse plek te hebben waar je vakgenoten 

ziet en spreekt. 

Anker
Het NIS bestaat al meer dan 39 jaar en mag zich met trots 

een anker noemen binnen de wereld van de letselschade. 

Een anker betekent veiligheid, zekerheid, stabiliteit. Het NIS 

is een vereniging die door de jaren heen steeds een stabiele, 

veilige netwerkomgeving heeft gecreëerd en gefaciliteerd 

voor haar leden. Letselschadeprofessionals die houden van 

hun vak vinden het prettig elkaar te ontmoeten. Samen 

sparren over zaken, samen luisteren naar de lezingen. Het 

NIS is er altijd. Een anker. Negen bijeenkomsten per jaar.

Vertrouwen
Elkaar vertrouwen is een conditio sine qua non om een let-

selschadedossier goed te kunnen oplossen. Partijen moeten 

elkaar kunnen vertrouwen. Binnen het NIS is er vertrouwen. 

Mensen komen graag naar de bijeenkomsten en kunnen in 

een veilige omgeving discussiëren. Ook al is men het niet 

met elkaar eens. 

Samen leren en samen weten: 
onze gastheren
Het NIS is bij uitstek de plek waar kennis wordt opgedaan. 

Samen weet je meer en samen bereik je meer. Negen keer 

per jaar worden er boeiende lezingen over uiteenlopende 

onderwerpen georganiseerd met allemaal het letselschade-

recht als kern of raakvlak. Het is uniek dat dat kan. Dankzij 

de bereidheid en de inzet van gastheren - partijen uit alle 

geledingen binnen de letselschadebranche - kan het NIS dit 

blijven doen voor haar leden.

Trotse leden
Een lid van het NIS is iemand die hart heeft voor zijn of haar 

vak, die eerlijk en oprecht handelt, die in staat is met alle ver-

schillende partijen samen te werken en die graag naar de 

bijeenkomsten van het NIS komt om nieuwe kennis op te 

doen en te ervaren.

Dat is de kern van het NIS. Het NIS probeert op deze manier 

steeds het verschil te maken. 

NIS en de Letselschade Raad 
In 2011 is het NIS toegetreden tot het Platformoverleg van 

de Letselschade Raad. De Letselschade Raad als overkoepe-

lend en onafhankelijk orgaan is volgens het NIS het orgaan 

bij uitstek waarbinnen de letselschadebranche resultaten 

kan boeken ter verbetering van het letselschadetraject en 

de positie van mensen met letselschade.

Het NIS is dan ook lid van het Platformoverleg en neemt deel 

in verschillende commissies van de Letselschade Raad, zo-

als de Werkgroep Normering, de commissie Register Letsel-

schade, het Project Gedragscode Afhandeling Beroepsziek-

tes en de Begeleidingscommissie Onderzoek Langlopende 

Letselschadezaken.

Karakter en kern NIS: toekomst
De toekomst is dichterbij dan we denken. De veranderingen 

dienen zich in snel tempo aan.  Robotisering, kunstmatige 

intelligentie enzovoorts. Processen liggen onder vuur.  Ver-

andering betekent dat je flexibel moet zijn. Je moet je kun-

nen aanpassen en jezelf blijven ontwikkelen. Je moet voort-

durend op de hoogte zijn en niet achter de feiten aanlopen. 

In het veld staan in plaats van aan de zijlijn.  Samenwerken is 

nu belangrijker dan ooit. Blijven leren, nieuwsgierig zijn naar 

de ontwikkelingen. 

Het NIS verbindt partijen. Het wordt nog belangrijker om 

echt contact met elkaar te hebben, elkaar tijdens een goed 

gesprek in de ogen te kijken. Videoconferences, beeldbel-

len en facetimen hebben ongetwijfeld logistieke voordelen, 

maar echte oplossingen bereik je samen aan tafel. Daarom 

blijft het NIS zich er sterk voor maken dat letselschaderege-

laars van verzekeraars en belangenbehartigers elkaar kun-

nen blijven ontmoeten. Elk jaar worden er meer mensen lid 

van de vereniging. De kernwaarden faciliterend, persoonlijk, 

informerend, verbindend en betrokken blijven actueel en 

nodig.

Tot slot
Met in het achterhoofd de indrukwekkende voordracht 

van Ferry Zandvliet tijdens het laatste PIV-congres, een 

voordracht waar we allemaal stil van werden, en waarin hij 

pleitte voor het loslaten van boosheid en het blijven zoeken 

naar verbinding, spreekt het NIS de hoop uit dat de letsel-

schadebranche dit de komende jaren tot haar speerpunt 

maakt. 

Niet alleen, maar samen maken we in de letselschade-

branche het verschil! <

Door Annemiek van Reenen-ten 
Kate, voorzitter NIS, en Inkie 
Stoop, vice-voorzitter.

Het bestuur van het NIS. Van links naar rechts: Sophia van Waal (bestuurslid), Inkie Stoop (bestuurslid & vice-voorzitter), Annemiek van Reenen-ten 
Kate (voorzitter), Diny de Neef (secretaris), Dick van Laren (penningmeester) en Fred Zwarts (bestuurslid).

ALLIANZ EN ‘JUDITH GOES ALL-IN’
Verzekeraar Allianz en ondernemer Judith Noordzij (31) (auteur van ‘Ik was 

advocaat. Nu ben ik mezelf’, zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundige op 

het gebied van burn-outs) bundelen hun krachten. Samen gaan ze alle onder-

nemers die ons land rijk is helpen bewuste keuzes te maken onder de noemer 

‘Judith goes all-in’. Middels een podcastserie op BNR, video’s met ondernemers 

en meerdere blogs stimuleert Judith Noordzij gedurende het hele jaar kijkers en 

luisteraars om na te denken over hun eigen leven als ondernemer.

SCHADEBOULEVARD
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Nieuw gelieerd Register 
NIVRE: Register Herstelcoaches

In mei 2018 opende het NIVRE een nieuw gelieerd Register. In dit artikel licht Francie Peters, lid van het hoofdbestuur van 

het NIVRE en portefeuillehouder PE, de achtergronden van de opening van dit nieuwe Register toe.

Aansprakelijkheidsrecht

Als het gaat om schadeafwikkeling neemt de letselschade 

een bijzondere positie in. Dat heeft vooral te maken met het 

feit dat niet de schade van de eigen verzekerde wordt af-

gewikkeld, maar schade van een derde. De schadeafwikke-

lende partijen hebben te maken met het aansprakelijkheids-

recht in plaats van een verzekeringspolis en daardoor is er 

in de regel niet alleen een schade-expert namens de verze-

keraar, maar ook een schade-expert namens het slachtoffer. 

Tot zover niets nieuws. Binnen het NIVRE-Register Perso-

nenschade zijn zowel belangenbehartigers als WA-schade-

experts vertegenwoordigd en binnen dat Register wordt de 

kwaliteit van die beroepsgroep geborgd en - indien nodig 

- getoetst.

Deskundigen
Dat ligt anders als het gaat om de in te schakelen deskundi-

gen. En dat kunnen er in de afwikkeling van personenscha-

des heel wat zijn. We benoemen er een aantal. Om te begin-

nen zijn er medisch adviseurs. In de regel zijn dat er twee 

in elk dossier: één namens de verzekeraar en één namens 

betrokkene. Dan zie je ook vaak een arbeidsdeskundige. 

Deze houdt zich bezig met werkgerelateerde problematiek. 

De arbeidsdeskundige onderhoudt contacten met de werk-

gever en/of uitkeringsinstantie(s) en begeleidt in dat kader 

de re-integratie 1e of 2e spoor. Relatief nieuw in de letsel-

schade is de opkomst van de herstelcoach. Deze houdt 

zich bezig met het verbeteren van de zelfredzaamheid van 

betrokkene en helpt betrokkene zijn leven weer waardevol 

te vinden na een ongeval. Herstelcoaches worden vooral in-

geschakeld als het gaat om niet-objectiveerbaar letsel, waar 

in het reguliere behandelcircuit relatief weinig behandelmo-

gelijkheden voor voorhanden zijn. 

Ook de case- en caremanagers kunnen een rol spelen. Zij 

ondersteunen een betrokkene als het gaat om het vinden 

van de juiste ondersteuning in de zorg, bij het doen van 

WMO-aanvragen en bij het regelen van praktische zaken die 

een betrokkene kunnen ontlasten, zoals hulp in de huishou-

ding, klussen in en om het huis en vervoer.

Gezamenlijke benoeming
In vrijwel ieder letselschadedossier kunnen deskundigen 

betrokken worden. De beide schade-experts benoemen 

veelal gezamenlijk de deskundige en maken die beslissing 

vaak op basis van ervaringen uit het verleden of op basis van 

vertrouwen. Er waren tot voor kort geen specifieke regels 

waaraan de deskundige, ingeschakeld in een letselschade-

zaak, moest voldoen.

En dat laatste vormt met name een probleem als het gaat om 

deskundigen die minder vaak worden ingeschakeld. Hetzij 

omdat zij een specialisme hebben dat niet vaak voorkomt, 

hetzij omdat het vak dat zij uitoefenen relatief nieuw is. 

Wie is de opdrachtgever?
Een vaak gemaakte fout van deskundigen die weinig erva-

ring hebben in letselschadetrajecten is dat ze de betrok-

kene als enige opdrachtgever beschouwen. Voor hen is een 

traject geslaagd als betrokkene tevreden of ‘genezen’ is. Ze 

hebben geen oog voor de juridische kanten van het proces, 

voor het feit dat de verzekeraar een aanzienlijk (financieel) 

belang heeft en voor het feit dat de communicatie anders 

dient te verlopen dan in een ‘normaal’ behandeltraject.

Bord in de tuin
Daarnaast is de deskundigheid zelf moeilijk te toetsen door 

de schade-expert. In onze branche komt het fenomeen ‘een 

bord in de tuin’ regelmatig om de hoek kijken. Niet elke 

discipline kent beroepsregels en als ze al gelden, dan is het 

voor schade-experts moeilijk te controleren in hoeverre de 

deskundige voldoet aan die beroepsregels. Bovendien wor-

den beroepsregels niet opgesteld met de specifieke positie 

van een letselschadeslachtoffer in het achterhoofd en is het 

in dat kader nog maar de vraag of de deskundige, ook als 

deze aan de beroepsregels van zijn discipline voldoet, op 

het specifieke probleem in het letselschadedossier is voor-

bereid.

Herstelcoaches
Dat is overigens niet alleen een probleem van de letselscha-

de-experts, maar ook van de deskundigen zelf. In dat kader 

haal ik de positie van de herstelcoaches aan. Herstelcoa-

ching is een relatief nieuw beroep, ontstaan rond 2009 naar 

aanleiding van onvrede over de afwikkeling van whiplash-

schades. Omdat het een nieuw vak is, hebben de deskun-

digen per definitie minder ervaring en er is ook nog geen 

beroepsvereniging die beroepsregels heeft vastgesteld. Dat 

maakt het voor letselschade-experts vrijwel onmogelijk om 

de kwaliteit van de door hen ingeschakelde herstelcoaches 

te beoordelen of te toetsen. 

Gelieerd Register
De herstelcoaches hebben dat probleem onderkend en 

hebben in 2016 het initiatief genomen om een op hbo-

niveau geaccrediteerde opleiding te ontwikkelen op hun 

vakgebied. Echter, juist omdat zij relatieve nieuwkomers zijn 

op de markt van letselschadedeskundigen, bestond bij de 

herstelcoaches ook de behoefte om zich te laten toetsen op 

hun deskundigheid. Daarom klopte deze beroepsgroep aan 

bij het NIVRE met het verzoek om een gelieerd deskundi-

genregister te openen voor de herstelcoaches werkzaam in 

de personenschadebranche.

Sinds mei 2018 is dat Register een feit. Door het branche-

bestuur Personenschade zijn de opleidingscriteria van de 

herstelcoaches getoetst en zijn er aanvullende eisen gesteld 

ten aanzien van de boven- en de onderbouwopleiding. Voor 

het branchebestuur was het met name van belang dat de 

opleiding inhoudelijk van het gewenste niveau zou zijn en 

dat het met name voor de deskundige voldoende duidelijk 

zou zijn hoe het letselschadeproces eruitziet en welke par-

tijen daarbij betrokken zijn. Ook is door het branchebestuur 

de ervaringseis bepaald, zodat alleen ervaren herstelcoaches 

zich als deskundige kunnen laten registreren. De herstelcoa-

ches vallen onder het tuchtrecht en vallen onder hetzelfde 

PE-reglement als de letselschade-experts. 

En de andere deskundigen?
Uiteraard zijn de herstelcoaches niet de enige deskundigen 

die zich in het Register kunnen inschrijven. Ook deskundi-

gen vanuit andere disciplines zijn welkom. Het is dan van 

belang dat zij kenbaar maken aan het branchebestuur dat zij 

graag in het Register willen worden opgenomen. Het bran-

chebestuur zal vervolgens beslissen of dat inderdaad moge-

lijk is. Zo ja, dan zal aan de nieuwe groep van deskundigen 

gevraagd worden aan te tonen dat er een gedegen boven-

bouwopleiding is. Die opleiding zal op inhoudelijk niveau 

door het branchebestuur getoetst worden en de ervarings-

eis zal worden bepaald. Nadat men voldaan heeft aan de on-

derbouwopleidingseisen kan men worden ingeschreven in 

het Register als NIVRE Register Deskundige (rd).

Tot slot
Het NIVRE verwacht dat vooral herstelgerelateerde dienst-

verleners zich zullen willen inschrijven als deskundige in dit 

Register, omdat op dit moment herstel op letselschadege-

bied een ‘hot topic’ is waar zich de afgelopen jaren vele ont-

wikkelingen in hebben voorgedaan. Het is bovendien juist 

voor deze groep dienstverleners niet altijd duidelijk aan wel-

ke kwaliteitseisen zij moeten voldoen. In dat kader is het nog 

van belang te melden dat ook de Letselschade Raad erover 

nadenkt om een register te openen voor herstelgerelateerde 

dienstverleners. Anders dan bij het NIVRE, zal dat dan een 

register voor organisaties worden. Het NIVRE wordt in dat 

kader op de hoogte gehouden en denkt - waar nodig – mee, 

omdat het in het belang van de personenschadebranche is 

dat beide Registers op elkaar aansluiten. 

Het NIVRE heeft met het openstellen van het gelieerde 

Deskundigen Register voor de personenschadebranche in 

belangrijke mate willen bijdragen aan het borgen van de 

kwaliteit van deskundigen in de letselschadebranche. De 

deskundige kan nu immers ‘bewijzen’ dat deze voldoet aan 

de kwaliteitsnormen die het branchebestuur Personenscha-

de heeft gesteld en dat hij niet alleen de kunde en kennis 

heeft op zijn eigen vakgebied, maar dat hij ook begrijpt hoe 

het letselschadespeelveld eruitziet en wat de eigen positie 

daarin is! <

Francie Peters is lid van het 
hoofdbestuur van het NIVRE en 
portefeuillehouder PE.
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NLE, al meer dan 20 jaar 
progressief aanwezig in de 
letselschadebranche

Vorig jaar vierde de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) haar 20-jarig jubileum. Tussen 1998 en nu 

is er veel gebeurd in de letselschadebranche en bij veel belangrijke ontwikkelingen was de NLE prominent betrokken. Zo 

werd er belangrijke input gegeven bij de ontwikkeling van het Keurmerk Letselschade en de Gedragscode Behandeling 

Letselschade en was de NLE samen met het PIV initiatiefnemer van het PIV-BGK-convenant. Ook werd er strijd gevoerd 

tegen kwalijke praktijken in de rechtshulpverlening, zoals no cure no pay, dubbel declareren en de handel in dossiers. 

Vandaag de dag staat de letselschaderegeling er beter voor dan 20 jaar geleden, maar toch zijn er nog de nodige 

verbeterpunten waar de NLE zich mee bezighoudt.

“NLE-leden wisselen signalen uit via het NLE-intranet of op 

onze ledenvergaderingen,” aldus Rini Withagen, NLE-voor-

zitter. “Als we het ermee eens zijn dat een signaal een struc-

tureel knelpunt is, pakken we het als NLE op. Dat was ook de 

oorspronkelijke gedachte achter het oprichten van de NLE: 

samen staan we als kantoren sterk.” De thema’s worden bij-

voorbeeld ingebracht bij De Letselschade Raad, waar de NLE 

zitting heeft in het Platformoverleg en in de diverse werk-

groepen en commissies. Daarnaast wordt contact gezocht 

met een partij als er over die partij veel klachten bestaan en 

in een enkel geval wordt de publiciteit gezocht.

Deskundigheid van belangenbehartigers
“We vinden het voor slachtoffers van belang dat zij worden 

bijgestaan door een deskundige, gekwalificeerde belangen-

behartiger. Het is opvallend dat de financiële sector en het 

verzekeringsbedrijf van top tot teen is gereguleerd en dat 

niemand zonder de juiste papieren in die sectoren actief 

mag zijn, terwijl iedereen slachtoffers mag bijstaan en als 

belangenbehartiger een complexe letselschade mag rege-

len. Iedereen kan vandaag de dag nog steeds een bord in de 

tuin zetten en tegen een flink uurtarief letselschades gaan 

regelen. Daar moet écht verandering in komen,” aldus Wit-

hagen. De NLE stelt hoge eisen aan hun leden. Zo moet een 

NLE-kantoor zijn aangesloten bij het Register Letselschade, 

waaronder diverse kwaliteits- en opleidingseisen hangen. 

“Buiten de NLE zijn er echter kantoren die bij geen enkele 

kwaliteitsregeling zijn aangesloten. Dat is een kwalijke zaak. 

Het is tijd dat we als branche gaan bekijken hoe we deze 

praktijken kunnen aanpakken. De NLE pleit voor een kwali-

teitsstandaard die bindend is.”

Bezettingsproblemen bij verzekeraars
Kwalitatief goede letselschade-professionals zijn schaars. Er 

zijn honderden vacatures die allemaal vissen naar de dien-

sten van een beperkte groep schade-experts. Alle partijen 

hebben last van dit gebrek aan gekwalificeerd personeel. 

Met name bij een aantal verzekeraars leidt dat zo langzamer-

hand tot grote problemen. “Recent is VIVAT, moederbedrijf 

van verzekeraar Reaal, door De Letselschade Raad geschrapt 

uit het Register Letselschade. Dat heeft ermee te maken dat 

Reaal de GBL-termijnen bij lange na niet haalt en dat heeft 

een structureel karakter. Bij De NLE was dat al lange tijd on-

derwerp van gesprek. We zijn toen ook met Reaal in gesprek 

gegaan en zij hebben ons verbeteringen toegezegd. Die 

verbeteringen zijn ook zeker merkbaar, maar zouden wat 

ons betreft in een wat hoger tempo mogen worden door-

gevoerd. Het is een goede zaak dat De Letselschade Raad 

dan een keer actie onderneemt en de tanden laat zien.” Re-

aal is echter niet de enige verzekeraar die als gevolg van een 

bezettingsprobleem achterstanden kent in de behandeling 

van zaken. “Er zijn zeker meer verzekeraars met soortgelijke 

problemen. Het is belangrijk dat verzekeraars voldoende in-

vesteren in de schadebehandeling om aan hun verplichtin-

gen te kunnen voldoen.”

Implementatie Keurmerk Letselschade in 
Register Letselschade
Een ontwikkeling die de NLE nauwgezet volgt is de imple-

mentatie van het voormalige Keurmerk Letselschade in De 

Letselschade Raad. “Het voormalige keurmerkbestuur is 

toegetreden tot de Commissie Register Letselschade, maar 

daarbij is het wel belangrijk om goed te kijken of alle partij-

en adequaat worden vertegenwoordigd. Momenteel wordt 

er hard gewerkt aan de nieuwe reglementen van het Regis-

ter Letselschade. De NLE heeft daarvoor z’n input geleverd 

en we gaan zien of dit adequaat is verwerkt. Dit is voor de 

NLE van groot belang, omdat het Register Letselschade een 

van de toelatingseisen is van de NLE aan haar leden.”

Onderhandelingen over een nieuw 
PIV-BGK-convenant
Het PIV-BGK-convenant is een belangrijk stukje normering 

in de letselschadebranche. Het zorgt ervoor dat BGK-dis-

cussies op dossierniveau achterwege kunnen blijven, wat 

de snelheid van de schadeafhandeling bevordert. Aan het 

einde van 2019 loopt het huidige convenant af en vertegen-

woordigers van verzekeraars en de NLE zijn met elkaar in ge-

sprek. Net als tijdens de vorige onderhandelingsronde met 

verzekeraars over het PIV-BGK-convenant blijkt het lastig om 

tot resultaat te komen. “Het is een zorgelijke situatie dat het 

verzekeraars onderling niet lukt om tot een goede koers te 

komen. Als het PIV-BGK-convenant komt te vervallen krijgen 

we tienduizenden BGK-discussies per jaar op dossierniveau. 

Verzekeraars hebben de mankracht niet voor deze extra be-

lasting, dus zou dat gaan zorgen voor extra vertragingen in 

de afhandeling van letselschadezaken. Daar zit niemand op 

te wachten. Verzekeraars moeten nu echt tempo gaan ma-

ken en een beslissing gaan nemen over welke insteek ze kie-

zen. De NLE is altijd bereid om constructief mee te denken.”

NLE-events: relevante branche-thema’s op 
het programma
In 2019 organiseert de NLE wederom een aantal mooie eve-

nementen. Op 15 mei 2019 zal er weer een NLE-hightea- 

bijeenkomst plaatsvinden in Buitenplaats Amerongen. Dit 

jaar is het thema ‘de snelheid van de schaderegeling’. “De 

snelheid van het proces staat onder druk. Door bezettings-

problemen bij verzekeraars en een toenemende trend van 

verharding in de branche duurt het langer en zijn er meer 

conflicten. Dat is geen goede ontwikkeling. Tijdens de high-

tea zullen sprekers vanuit diverse invalshoeken hun licht op 

dit thema laten schijnen.”

In het najaar wordt voor de derde keer een Keukentafelover-

leg georganiseerd. Bij het Keukentafeloverleg praten geno-

digden in een knusse setting met elkaar, namelijk letterlijk 

aan de keukentafel. “Dat concept is succesvol gebleken, dus 

dat gaan we herhalen.”

De branchevereniging NLE zal dus wederom zichtbaar zijn 

in de letselschadebranche. “Dat is ook nodig,” zegt voorzitter 

Rini Withagen. “De branche heeft progressieve branchepar-

tijen nodig die hun verantwoordelijkheid willen nemen en 

willen meedenken. De NLE is één van die partijen.” <

Rini Withagen

foto: Froukje van der Zanden

Het huidige NLE-bestuur, bestaande uit Martijn van Driel, Judith Dingemanse, Rini Withagen, Mark van Dijk, 
Annemiek van Reenen-ten Kate en Rolf van der Toorn
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Tips voor mediation van 
letselschadeclaims

Mediation heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Vroeger had mediation nog het beeld “soft” te 

zijn en vooral bedoeld voor echtscheidingen en burenruzies. Inmiddels is echter in navolging van Amerika mediation in 

heel Europa bezig uit te groeien tot een volwaardige wijze van oplossing van de meest uiteenlopende geschillen. Denk 

bijvoorbeeld aan het geschil tussen Aegon en Nationale Nederlanden enerzijds en SRK Rechtsbijstand anderzijds. De 

rechter deed geen uitspraak, maar verwees de strijdende partijen naar een mediator. En: ze kwamen eruit. 

“Ook in de letselschadebranche neemt mediation hand 

over hand toe. Anno 2019 zien we dat men geen zin meer 

heeft in ellenlange procedures met onzekere uitkomst. Het 

gaat bij verzekeraars om doorloopsnelheid van de dossiers 

en beheersing van de kosten. Ze hebben er bovendien ge-

noeg van te worden weggezet als de boeman, die erop uit is 

om slachtoffers met een fooi af te schepen. Juist mediation 

geeft de mogelijkheid om bij een vastgelopen schaderege-

ling je menselijke gezicht te laten zien. Wat wij als mediators 

doen is het vermenselijken van vastgelopen verhoudingen. 

Slagen de partijen erin om (weer) van mens tot mens met 

elkaar te communiceren dan hebben ze ook eerder begrip 

voor elkaars standpunt. En dan is het niet gek dat in ruim 

95% van de letselschademediations in één of maximaal 

twee sessies een oplossing wordt bereikt. Natuurlijk is me-

diation geen wondermiddel. Je moet het alleen doen als het 

zinvol is. En je moet weten hoe je het aanpakt. We zien in de 

praktijk nog te vaak dat de mensen teveel aandacht schen-

ken aan de inhoud van de zaak en niet aan het proces van 

communicatie, onderhandelen en oplossen. Daar zouden ze 

meer bij moeten stilstaan.“

Aan het woord is Bart Neervoort, letselschademediator 

en voorzitter van NVMV/LetMe. In het jaar 2018 hebben 

de LetMe-mediators ruim honderd overlijdens- en letsel-

schadeclaims ‘ge-mediate’ met een totale waarde van zo`n 

€ 25.000.000,- . Bepaald geen soft gedoe dus. De redactie 

vroeg hem om praktische tips. Hier is zijn verhaal:

Wanneer kun je mediation overwegen?
a.  Als partijen on speaking terms zijn, maar verschillend 

 denken over kwesties als schadeomvang 

(vooral het VAV is vaak bron van onenigheid), over de 

aansprakelijkheid of over causaliteit. Er is nog steeds een 

hardnekkig misverstand dat je pas kunt mediaten als de 

aansprakelijkheid vaststaat.

b.  Als met de wederpartij “niet valt te praten” doordat

-  deze jou wantrouwt of omgekeerd;

-  de verhoudingen zijn geëscaleerd;

-  het slachtoffer wordt afgeschermd door de 

 belangenbehartiger;

-  de behandelaar en/of belangenbehartiger 

 onwrikbaar is vastgeroest in het eigen gelijk;

-  er bij de wederpartij een gebrek aan deskundigheid is; 

-  het slachtoffer onredelijke verwachtingen heeft en

  de eigen belangenbehartiger er niet in slaagt om 

 die te temperen. Het gezag van een neutrale mediator 

 kan het slachtoffer overtuigen dat hij/zij  onredelijke

  eisen stelt.

c.  Als de schaderegeling langer dan drie jaar heeft geduurd 

 en er geen zicht is op een snelle oplossing.

d.  Als een procedure dreigt. Het is je laatste kans om de 

 wederpartij in de ogen te kijken en in de vertrouwelijk-

 heid van de mediation uit te vinden wat hij/zij echt wil.

Zoek de voor deze zaak geëigende mediator 
Man of vrouw? Jurist of psycholoog/traumadeskundige? 

Procesbegeleider of dealmaker? 

De keus kan essentieel zijn. Welk soort mediator zal de juiste 

toon weten te vinden bij jou en bij de wederpartij? Infor-

meer bij verschillende mediators naar hun aanpak en vraag 

naar ervaringen van anderen.

Bereid je goed voor
a.  Zorg dat jij en je wederpartij alle relevante stukken 

 hebben en lees ze vooraf. 

b.  Zie erop toe, als beperkingen en het verdienvermogen

discussiepunt zijn, dat degenen die aan de mediation 

deelnemen allemaal gemachtigd zijn om van de medi-

sche stukken kennis te nemen. 

c.  Bedenk wat je procesrisico`s en proceskansen zijn 

en begroot ze zo mogelijk. Begroot ook de kosten van 

een procedure (zowel gewonnen als verloren) als de 

kwestie niet wordt opgelost. 

d.  Denk na over de bandbreedte van de onderhandelingen 

 en je BAZO (beter alternatief zonder overeenstemming).

e.  Verdiep je in de persoon van de wederpartij en sta erbij

  stil hoe de verhoudingen in het andere kamp liggen. En

  hoe ga je dat aanvliegen?

f.  Denk na over de rolverdeling binnen je eigen delegatie.

Scheid de mensen van het probleem. Lig je zelf niet zo 

goed bij de wederpartij, dan kan de ander mogelijk ver-

zoenend optreden. Bad cop, good cop? 

g.  Inventariseer vooraf de eigen belangen en die van de 

wederpartij. Wat wil het slachtoffer werkelijk? In hoever-

re kun je creatief denkend daarin meegaan?

h.  Zorg voor voldoende schikkingsvolmacht en de 

mogelijkheid om telefonisch overleg te kunnen plegen 

met de achterban als voor een hoger bedrag moet wor-

den geschikt.

Houding tijdens de mediation
a.  Schep een goed onderhandelingsklimaat. Wees aardig 

en attent. Luister aandachtig en maak oogcontact. Pro-

beer ook te horen/zien wat tussen de regels door wel of 

niet wordt gezegd. 

b.  Praat tegen de wederpartij, niet tegen de mediator. 

c.  Geef het slachtoffer ruimte om over het verleden te 

praten en ga er niet tegenin, ook niet als daarvoor mis-

schien aanleiding is. Voor de uitkomst van de mediation 

is het meestal niet relevant en het verstoort een goed 

onderhandelingsklimaat.

d.  Toon door je houding daadwerkelijke belangstelling

  voor het verhaal van de ander en laat deze zich daardoor

  gehoord voelen. 

e.  Durf excuses te maken als daarvoor aanleiding is. 

Bijvoorbeeld als eerder een standpunt is ingenomen 

waarop je later hebt moeten terugkomen of als de be-

handeling te lang heeft geduurd. Excuses maken doet 

wonderen.

f.  Richt je met het slachtoffer op diens toekomst, niet 

 op het verleden.

g.  Speel de bal niet op de man. Ook niet als je daartoe 

 wordt uitgelokt.

h.  Ga niet je zaak bepleiten. Dat kan altijd nog in de rechts-

 zaal als je er in de mediation niet uitkomt.

Onderhandelingen
a.  Maak gebruik van de mediator. Neem deze in vertrou-

 wen. Een goede mediator zorgt ervoor dat de weder-

 partij dat ook doet. Bij de meeste mediations zal de

 mediator pendelen tussen de partijen om uit te vinden 

 of de verschillen overbrugbaar zijn en om voorstellen 

 over en weer over te brengen.

b.  Doe alleen serieuze voorstellen die kunnen bijdragen 

 aan op resultaat gerichte serieuze onderhandelingen.

c.  Leg uit waarom je voorstel is zoals het is. Zoek daarvoor 

 objectieve aanknopingspunten.

d.  Laat je niet verleiden door het momentum van de 

 mediation door akkoord te gaan met schikking voor een 

 ander bedrag dan de zaak waard is.

Waarom het zo’n mooi vak is?
“Wij zien als mediators vaak partijen, die met strakke of zelfs 

boze gezichten aan de mediation beginnen. Het slachtof-

fer is vaak boos op degene die er namens de aansprakelijk-

heidsverzekeraar zit. Daarom laten we meestal het slachtof-

fer aan het begin van de mediation zijn/haar frustraties en 

boosheid ventileren. “Ventileren” betekent letterlijk ontluch-

ten. En dat is wat er gebeurt. Het slachtoffer staat tijdens de 

mediation centraal en krijgt zijn/haar “day in court”. De sfeer 

verbetert dan langzaamaan. Bij het begin van de daadwer-

kelijke onderhandelingen in de loop van de dag lijken de 

betrokkenen qua bedragen mijlenver uit elkaar te liggen. 

Maar als je de partijen apart spreekt vertellen ze je in ver-

trouwen waar hun grens ligt. Je houdt ze de spiegel voor 

welke goede en kwade kansen ze in een procedure kunnen 

tegenkomen. Dan blijkt het gat vaak veel minder groot. Met 

een beetje duwen en trekken komt er in de meeste gevallen 

wel een oplossing. En aan het eind van de dag zetten ze hun 

handtekening, geven elkaar een hand en gaan opgelucht en 

tevreden naar huis. 

En ik stap stuiterend van voldoening in de auto.” <

Bart Neervoort (65) was 30 jaar advocaat en 8 jaar raadsheer-plaatsvervanger bij het 
Gerechtshof Amsterdam. Sinds 2007 is hij fulltime MfN registermediator bij Medarba. 
Hij is voorzitter van NVMV/LetMe, de vereniging van mediators voor de verzekerings-
branche. LetMe was voorheen een aparte verenging en werd na de fusie met de NVMV  
de sectie letsel-en overlijdensschade van de NVMV.

Voorzitter van NVMV/LetMe 
Bart Neervoort

PERSONENSCHADE
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VJPP telt bijna 400 jonge 
professionals

In oktober 2015 is de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP) opgericht. Deze vereniging richt zich op 

professionals tot 40 jaar, werkzaam binnen de wereld van personenschade in de brede zin van het woord: advocaten aan 

beide zijden, belangenbehartigers, (rechtsbijstand)verzekeraars, schaderegelaars, wetenschappers, evenals medisch 

adviseurs, arbeidsdeskundigen en rekenkundigen. De doelstelling van de vereniging is simpel: het met elkaar in contact 

brengen van de inmiddels bijna 400 leden.

Om dat doel te bereiken, wordt viermaal per jaar op steeds 

verschillende locaties in de Randstad een lezing georgani-

seerd over uiteenlopende onderwerpen. Afgelopen jaar 

bijvoorbeeld sprak Vera Waaijenberg-Laumen (Laumen Ex-

pertise) over de meest voorkomende fouten bij een letsel-

schadeberekening, stond Linda Renders (Trivium Advies) 

stil bij de verschillende sociale zekerheidswetten in relatie 

tot herstel van autonomie voor het letselschadeslachtoffer, 

zette Arvin Kolder (RUG en Punt Advocaten) de problema-

tiek van de aansprakelijkheid voor letselschade in sport- en 

spelsituaties uiteen, besprak Peter Knijp (Stadermann Luiten 

Advocaten) de actualiteiten verkeersrecht en samenloop en 

ging Mariken Peters (AV&L Advocatuur) nader in op de (a)

sociale wetgeving in de letselschade. De eerstvolgende le-

zing is gepland op 16 mei 2019 die in het teken zal staan van 

whiplash en verzorgd zal worden door Jasper Keijzer (SAP 

Advocaten) en Nadia Haase (KBS Advocaten).

Onder het mom van “geen lezing zonder borrel” vindt lo-

gischerwijs na iedere lezing ook aansluitend een gezellige 

borrel plaats waar in informele setting kan worden nage-

praat en genetwerkt. In de zomer gaat deze borrel (traditie-

getrouw) gepaard met een barbecue, waarbij ook voor dit 

jaar – op 29 augustus 2019 – al een Scheveningse strandtent 

is afgehuurd.

Bestuur
De vereniging wordt momenteel bestuurd door Saskia de 

Groot (SAP Advocaten), August de Hoogh (KBS Advocaten), 

Jan-Willem Lenselink (Pals Letselschade), Joris Buijs (Smit & 

De Hart Advocaten) en Annerie Joxhorst (Lauxtermann Ad-

vocaten). 

Inmiddels bestaat de VJPP bijna vier jaar. In die vier jaar heb-

ben mooie – drukbezochte – evenementen plaatsgehad en 

is het ledenaantal gestegen tot bijna 400. Een en ander was 

natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de gulheid van de 

sponsoren waarvoor de vereniging natuurlijk zeer dankbaar 

is. Het bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheden van 

een buitenlandreis en daarnaast zal op korte termijn een lus-

trumcommissie worden samengesteld voor het aankomen-

de eerste lustrum dat vanzelfsprekend zal worden gevierd. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VJPP staat open voor alle professi-

onals tot 40 jaar, werkzaam binnen de wereld van personen-

schade in de brede zin van het woord. Er zijn geen verdere 

(minimum)vereisten. De VJPP biedt een tweetal lidmaat-

schappen aan: een persoonsgebonden lidmaatschap en 

een bedrijfslidmaatschap. Bij een persoonsgebonden lid-

maatschap staat het lidmaatschap op naam van één jonge 

professional: de jonge professional is lid van de VJPP. Bij een 

bedrijfslidmaatschap is het bedrijf lid en kunnen vanuit het 

bedrijfslidmaatschap iedere keer verschillende jonge pro-

fessionals deelnemen aan de lezing en borrel. Dit biedt als 

voordeel dat er vanuit een bedrijf gerouleerd kan worden, 

bijvoorbeeld bij het vertrek en de komst van (nieuwe) werk-

nemers. Bij bedrijfslidmaatschappen geldt er een minimale 

afname van vijf lidmaatschappen per bedrijf. <

Het bestuur van de VJPP tijdens 
de jaarlijkse zomerborrel met 
barbecue in augustus 2018.
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’Vlot medisch advies versnelt 
het hele letselschadetraject’

Het hele letselschadetraject kan in de meeste gevallen een stuk worden bekort door het versneld uitbrengen van 

medische adviezen. Meer dan dertig letselschadebureaus en advocatenkantoren hebben het afgelopen jaar al 

geprofiteerd van die nieuwe werkwijze, als vaste klant van het in 2018 opgerichte Medisch Advies Bureau in Amsterdam. 

Dat heeft inmiddels ruim veertig artsen en specialisten onder contract om de adviezen op te stellen.

Elke belangenbehartiger in letselschadezaken kent het: 

medische adviezen die soms (vele) maanden op zich laten 

wachten. Zonder medisch advies komt de zaak niet verder 

vooruit, ook dat is duidelijk. Het veel vlotter uitbrengen van 

medische adviezen, binnen tien werkdagen, is daarom een 

van de belangrijkste selling points van het Medisch Advies 

Bureau (MAB).

“Eigenlijk zijn we ermee begonnen uit ongenoegen over de 

huidige praktijk”, stelt oprichter Steffy Roos du Maine, ook 

eigenaar/directeur van letselschadebureau JBL&G. Vanuit dit 

kantoor botsten zij en haar juristen steeds vaker op onnodige 

obstakels in met name het medische traject van hun zaken. 

“De belangrijkste hobbels waren de lange wachttijden en het 

voor leken niet altijd toegankelijke taalgebruik. De reden dat 

veel kantoren inmiddels de overstap naar MAB maakten, is 

de beloofde doorlooptijd van tien werkdagen. Dat ze vervol-

gens zijn gebleven, is te danken aan de bruikbaarheid van 

de adviezen en het feit dat MAB daadwerkelijk binnen tien 

werkdagen het medisch advies gereed heeft.” 

Kernwaarden
Het Medisch Advies Bureau wordt gerund door belangenbe-

hartigers uit de letselschadepraktijk en een ervaren medisch 

adviseur die ook de verzekeraarskant heeft gezien. Du Maine: 

“Onze service sluit daarom heel goed aan bij de wensen en 

behoeften van belangenbehartigers. Wij weten precies wat 

ze nodig hebben, en na dit eerste jaar weten we ook dat onze 

kernwaarden zeer gewaardeerd worden: snel, begrijpelijk, 

gespecialiseerd, deskundig, objectief en onafhankelijk. Wij 

werken alleen voor slachtoffers, niet voor verzekeraars.”

De belofte van het bureau een gedegen medisch advies in 

letselschadezaken binnen tien werkdagen uit te brengen, 

blijkt in de praktijk ook echt te zijn waargemaakt. Mits het 

medisch dossier compleet en aanwezig is, natuurlijk. “We zijn 

er pas serieus mee de markt opgegaan toen we zeker wisten 

dat het ook echt kon, binnen twee weken; de kwaliteit ging 

en gaat altijd voor.”  

Disciplines
Daartoe heeft MAB inmiddels veertig artsen en medisch 

specialisten uit tal van disciplines onder contract: van huis-

arts tot tandarts, van traumachirurg tot internist, van or-

thopeed tot neuroloog. Doordat MAB al deze specialisten 

in huis heeft, kan het in vrijwel alle letselschadezaken advi-

seren. “Hierbij zorgen wij ervoor dat de adviezen praktisch 

goed toepasbaar zijn, en toegankelijk voor de jurist én het 

slachtoffer. Het toenemende aantal advocaten dat gebruik-

maakt van onze diensten bewijst dat wij hierin slagen.”

Een van de kantoren die zijn doorlooptijden voor letsel-

schadezaken het afgelopen jaar al korter zag worden door 

de vlotte adviezen van MAB, is M Advocatuur uit Rotterdam: 

“Ons kantoor maakt nu structureel gebruik van de advies-

diensten van MAB. Wij kiezen voor MAB omdat zij bijzonder 

snel kunnen acteren, flexibel zijn bij de vraagstelling en met 

name kwalitatief sterke adviezen leveren. Het traject van 

medische informatie opvragen tot en met het verkrijgen 

van het advies van MAB is nu aanzienlijk korter. Dit versterkt 

onze positie ten opzichte van de wederpartij!” <

Steffy Roos du Maine

Fotografie: 
Marcel Jurian de Jong
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Nederland heeft er een nieuw 
schandaal bij: Chroom-6

Het waren medewerkers van Defensie die als eersten de noodklokken luidden. Opmerkelijk veel oud-medewerkers van 

Defensie die bij de voormalige NAVO-depots (POMS-sites) hadden gewerkt, werden ziek. Ook waren er onder het (oud) 

personeel opvallend veel sterfgevallen, zo was de indruk. Men had vroeger wel geklaagd over de arbeidsomstandigheden, 

maar er werd niet geluisterd. Wat Defensie al eerder wist, althans had moeten weten, weten we nu allemaal: chroom-6, 

voorkomend in door Defensie gebruikte verf, is zeer giftig. Het werd geroemd om zijn sterk roestwerende eigenschappen. 

Inmiddels weten we ook dat het tot ernstige ziektes en aandoeningen kan leiden. Een nieuw schandaal was geboren. 

Uit rapportages van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) weten we dat chroom-6 neus-, maag- en 

longkanker kan veroorzaken. Ook rhinitis, allergisch contact-

eczeem, COPD en beroepsastma staan op het RIVM-lijstje 

van ziektes en aandoeningen, die door het werken met 

fensie excuses gemaakt richting de betrokken medewerkers. 

Daar is het niet alleen bij gebleven. Naast een coulancerege-

ling voor slachtoffers, is er een Regeling Chroom-6 Defensie 

van kracht geworden. Beide regelingen voorzien in een te-

gemoetkoming in de materiële en immateriële schade van 

de slachtoffers. Daarnaast bestaat het recht op een volledige 

schadevergoeding.

Daar waar de buitengerechtelijke kosten te vaak sluitpost 

van de schaderegeling zijn in negatieve zin, heeft de Staats-

secretaris van Defensie een statement gemaakt, dat wat mij 

betreft hier en daar navolging verdient van bepaalde verze-

keraars.” 

Brief aan Tweede Kamer
De Staatsecretaris schreef in een brief van 5 maart 2019 aan 

de Tweede Kamer: 

“Hierbij zeg ik toe dat het toerekeningspercentage niet wordt 

toegepast op de redelijke buitengerechtelijke kosten van de 

belangenbehartiger/advocaat als Defensie aansprakelijkheid 

erkent. Deze kosten worden dan volledig vergoed. 

 

Een (oud-)medewerker of nabestaande die een uitkering heeft 

ontvangen op grond van de Uitkeringsregeling en een claim 

indient, maakt daarvoor kosten. Deze kosten zal Defensie ver-

goeden. Nieuw is dat dit gebeurt ook in de periode vóórdat 

aansprakelijkheid wordt erkend. Dit betekent dat de redelijke 

buitengerechtelijke kosten van de belangenbehartiger/advo-

caat en de kosten voor het opvragen van medische informatie 

kunnen worden betaald door Defensie, mits die claim is inge-

diend voor de aandoening waarvoor de uitkering is toegekend. 

Een eventueel toerekeningspercentage zal daar niet op worden 

toegepast. Mocht de aansprakelijkheid afgewezen worden, 

dan worden deze kosten niet meer vergoed, maar hoeft de eer-

der verstrekte vergoeding niet te worden terugbetaald aan De-

fensie. Op deze manier wil Defensie de mogelijke drempel voor 

het indienen van een claim voor de (oud-)medewerker of diens 

nabestaande verlagen.”

“Een verademing voor letselschade-experts die opkomen 

voor de rechten van slachtoffers”, besluit Drost. “Zo kan het 

dus ook. Mevrouw Visser, ook voor de onomwonden ge-

maakte excuses aan de slachtoffers, chapeau!” <

Yme Drost is algemeen directeur van Drost Letselschade, het in 1988 opgerichte letselschade-expertise-
bureau dat slachtoffers bijstaat met het regelen van letselschades.

Statement Staatssecretaris 
verdient navolging van verzekeraars

chroom-6 kunnen zijn veroorzaakt. Wat betreft de arbeids-

omstandigheden is het RIVM-rapport vernietigend: Defen-

sie heeft haar plichten als werkgever ernstig verzaakt. Er was 

geen oog voor het veilig werken met giftige stoffen.

Maar het onveilig werken met chroom-6 heeft zich niet be-

perkt tot alleen Defensie. Naar nu blijkt, is het onder meer 

ook aangewend in de botenindustrie, bij het verven van 

bruggen en treinen en voor het verduurzamen van hout.

Aansprakelijkheidsvraagstuk
De Universiteit van Maastricht boog zich in opdracht van De-

fensie over het aansprakelijkheidsvraagstuk. De conclusies 

zijn helder. Kort gezegd komen die erop neer dat Defensie 

aansprakelijk is en dat de (arbeidsrechtelijke) omkeringsre-

gel van toepassing is. Omdat bepaalde ziektes en aandoe-

ningen meerdere oorzaken kunnen hebben en gelet op de 

(zeer) bijzondere omstandigheden van het geval, lijkt ook de 

leer van de proportionele aansprakelijkheid van toepassing.

“Op basis van gegevens uit mijn praktijk kan ik zeggen dat 

er helaas veel slachtoffers zijn te betreuren”, aldus Register-

Expert Personenschade Yme Drost. “Hoeveel dat er precies 

zullen worden, is nog niet duidelijk. Dat komt ook omdat de 

volle omvang van het werken met chroom-6 nog niet dui-

delijk is. 

De schadeafwikkeling vereist een gedegen kennis van on-

der andere het aansprakelijkheidsrecht bij beroepsziekten 

en het bestuursrecht en zal daarom niet direct voor iedere 

letselschadebehandelaar zijn weggelegd.

Statement Staatssecretaris
De Staatsecretaris van Defensie, mevrouw drs. B. Visser, heeft 

het boetekleed aangetrokken en onomwonden namens De-

PERSONENSCHADE
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Zorgschade: Je gaat het pas 
zien als je het doorhebt

Op 23 mei vindt het Symposium Zorgschade plaats, georganiseerd door de Letselschade Raad in samenwerking met 

onafhankelijk zorgschadedeskundigen Erwin Audenaerde en Linda Renders. Op dit sympsium wordt onder andere 

stilgestaan bij de Handreiking Zorgschade, die op 1 januari 2018 is ingevoerd. Er is veel bereikt als het om zorgschade 

gaat, maar er is ook nog veel onduidelijkheid. Omdat de Handreiking, die is geschreven voor complexe en grote 

zorgschades, nog niet overall bekend is, is er geen uniforme aanpak voor zorgschadezaken met een grote omvang. 

Daardoor ontstaat ongelijkheid in vergelijkbare situaties. Er is dus nog werk aan de winkel.

Linda Renders en Erwin Audenaerde zijn medeauteur van 

de Handreiking Zorgschade, zitten in de werkgroep Hand-

reiking Zorgschade en zijn nog betrokken bij het opstellen 

van de financiële paragraaf. Erwin Audenaerde is arbeids-

deskundige en behandelt in de dagelijkse praktijk complexe 

en grote zorgschadedossiers. Daarnaast is hij platformlid 

van de Letselschade Raad waarin hij de beroepsgroep ar-

beidsdeskundigen vertegenwoordigt. Linda Renders is er-

gotherapeut en behandelt eveneens complexe en grote 

zorgschadedossiers. Zij is werkgroeplid van de herstelge-

richte dienstverlening. Zorgschade is een gespecialiseerde 

vorm van herstelgerichte dienstverlening. In dit artikel ne-

men beide professionals ons mee in de ontwikkelingen rond 

het onderwerp zorgschade en spreken hun bezorgdheid uit. 

De Handreiking Zorgschade 
De Handreiking Zorgschade is opgesteld door De Letsel-

schade Raad en wordt vanaf 1 januari 2018 gehanteerd in 

de branche. Het is een levend document waar nog dagelijks 

aan wordt gewerkt. In de komende tijd zullen er regelmatig 

aanpassingen worden doorgevoerd. Alleen al om die reden 

is de werkgroep Handreiking Zorgschade nog niet opgehe-

ven. Erwin licht de Handreiking kort toe: “De Handreiking 

Zorgschade is primair geschreven om personen met een 

blijvende, intensieve en complexe bovennormale zorgvraag 

te faciliteren in zorgsituaties die past bij hun wensen en mo-

gelijkheden. Het gaat dus om een regeling voor complexe 

en grote zorgschades. In de Handreiking zijn onder andere 

persoonlijke verzorging en begeleiding gedefinieerd en er 

wordt ook aangegeven waarin deze afwijken van de functies 

uit het sociaal domein. Daarna is een stappenplan opgeno-

men met een beschrijving hoe deze moet worden toege-

past. Want je start niet per definitie bij stap 1 om vervolgens 

de stappen te doorlopen tot stap 5 waarmee het onderzoek 

beëindigd is. In de praktijk zal namelijk geregeld op en neer 

gegaan worden binnen de verschillende stappen. De Hand-

reiking wordt afgesloten met een overzicht van de diverse 

regelingen, zowel uit het sociaal als uit het privaat domein.”

De bevindingen tot nu toe
Op de vraag wat de bevindingen van de Handreiking Zorg-

schade tot nu toe zijn antwoordt Linda: “Alvorens ik op deze 

vraag inga is het van belang stil te staan bij wat er gebeurd 

is na het invoeren van de Handreiking Zorgschade. Al direct 

zijn de al langer in de branche werkzame zorgschadedeskun-

digen zich gaan verenigen. Er is geen beroepsvereniging op-

gericht, maar men heeft laagdrempelig in een eerste bijeen-

komst afspraken gemaakt over het professionaliseren van 

de deskundigen, het op peil houden van de deskundigheid 

en het verder ontwikkelen van de Handreiking Zorgschade. 

Deze actie is ingegeven vanuit het inzicht dat de zorgscha-

dezaken waarvoor de Handreiking geschreven is, een grote 

mate van deskundigheid vereisen. Deze deskundigheid 

moet worden opgedaan uit de praktijk, gecombineerd met 

de kennis en kunde uit de diverse beroepsopleidingen. 

De groep zorgschadedeskundigen heeft een aantal concre-

te opdrachten aan zichzelf opgelegd, waaronder het uitwer-

ken en anders invullen van de definities uit de Handreiking 

Zorgschade, het werken aan uniformiteit binnen het afhan-

delen van zorgschadezaken door onder meer het opstellen 

van best practices en het organiseren van intercollegiale 

toetsing.

Het invoeren van de Handreiking Zorgschade en de aan-

dacht daarvoor, heeft gelukkig geleid tot een toenemend 

bewustzijn voor het onderwerp. Opdrachtgevers aan beide 

zijden beginnen meer en meer de waarde van het document 

in te zien en verwijzen bij de opdrachtformulering hiernaar. 

Maar helaas blijkt het document nog voor een groot gedeel-

te van de professionals in de markt onbekend en zijn er nog 

wat misvattingen te beslechten. Want juist die onbekend-

heid leidt tot verkeerde interpretaties en misvattingen. Zo 

is een veel gehoord geluid dat de Handreiking Zorgschade 

creatieve oplossingen vanuit de schaderegeling in de weg 

staan. En dat is uiteraard [?] niet het geval. Het is en het blijft 

een handreiking, wat wil zeggen dat daar van afgeweken 

kan en mag worden. Maar ook zijn er nog altijd misvattin-

gen over de situaties waarin de Handreiking van toepassing 

is en welke consequenties dat kan hebben in die specifieke 

situaties. 

Maar wat levert het nu op? Zoals gezegd is er sprake van 

bewustwording bij zowel opdrachtgevers als de gebruikers. 

En dat leidt tot uniformiteit bij het hanteren van de functies. 

Dat geldt ook voor het toekennen van tijd aan de verschil-

lende functies wanneer de zorgschadedeskundige de op-

dracht heeft de zorgbehoefte te begroten. Dit leidt ook tot 

transparantie en controleerbaarheid. Uiteindelijk moet de 

Handreiking Zorgschade er ook toe leiden dat wanneer alle 

stappen gevolgd worden er geen zaken vergeten worden en 

dat alle regelingen uit het publieke domein in elk geval wor-

den betrokken bij het opstellen van een financieringsplan. 

Zorgschade, wat is dat eigenlijk?
“Het begrip zorgschade is niet gedefinieerd en wordt pas 

sinds enkele jaren als zodanig gehanteerd binnen de bran-

che. Om invulling te geven aan dit begrip en dit in te kade-

ren, zullen we dus terug moeten vallen op de Handreiking 

Zorgschade inclusief de expertmeetings die daaraan vooraf 

zijn gegaan en de uitkomsten uit de onderzoeken die ge-

daan zijn om tot de Handreiking te kunnen komen. Wij 

verwijzen dan naar stap 2 uit de Handreiking, die hiervoor 

nader is uitgewerkt. Daarin staat dat de gewenste zorgsitu-

atie haalbaar moet zijn en dat er dus naast het onderzoek 

naar de zorgbehoefte ook gekeken moet worden naar een 

adequate woonsituatie en het realiseren van hulpmiddelen 

en voorzieningen. Daarnaast moet worden beoordeeld of 

en in hoeverre inkomensvervangende regelingen moeten 

worden aangesproken, inclusief hun bijzondere regelingen 

zoals het ophogen van het uitkeringspercentage bij hulpbe-

hoevendheid bij de Wajong en WIA.” 

Een zorgschadedeskundige?
De term zorgschadedeskundige is al enkele keren gevallen, 

maar wat is dit nu eigenlijk? “Dit is een professional die over 

de vereiste deskundigheid beschikt om dergelijke complexe 

zorgschadezaken ter hand te nemen. Hierbij zij opgemerkt 

Linda Renders is ergotherapeut 
en medeauteur van de 
Handreiking Zorgschade.
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dat er geen enkele beroepsgroep van origine hiertoe vol-

doende is opgeleid en dus voldoende is toegerust. Daarvoor 

is de noodzakelijke kennis te breed en past niet binnen 1 

beroepsopleiding. In de Handreiking Zorgschade is daarom 

aangegeven dat er in beginsel 2 beroepsgroepen zijn die in 

de basis voldoende kennis zouden moeten hebben om zich 

verder te ontwikkelen tot zorgschadedeskundigen en dat 

zijn de ergotherapeuten en de arbeidsdeskundigen. Maar 

aangevuld op deze kennis vanuit de beroepsopleidingen, 

is het noodzakelijk om brede kennis op te doen over onder 

meer de publieke zorgregelingen, de inkomensvervangen-

de uitkeringen, het arbeidsrecht, de Participatiewet et ce-

tera. Daarnaast moet de zorgschadedeskundige voldoende 

kennis hebben over de toepassing van het icf-model. In alle 

genoemde regelingen is het noodzakelijk dat de zorgscha-

dedeskundige meer dan generieke kennis heeft. In de prak-

tijk zal deze moeten communiceren en onderhandelen met 

specialisten op alle onderdelen. Er wordt bijvoorbeeld bij 

een woningaanpassing onderhandeld met een WMO-amb-

tenaar die de hele dag niks anders doet dan zich bezighou-

den met dergelijke aanpassingen. Deze deskundige is op de 

hoogte van alle ins en outs van de WMO. De zorgschade-

deskundige zal een groot gedeelte van deze kennis moeten 

hebben om de rol als gesprekspartner en onderhandelaar 

voldoende in te kunnen vullen. Voorts is het noodzakelijk 

dat de zorgschadedeskundige buiten de kaders van de so-

ciale wetgeving kan denken en oordelen. 

Er is geen beroepsopleiding voor, zo hebben wij gesteld. 

Maar juist vanuit de complexiteit van de opdrachten die aan 

een zorgschadedeskundige worden verstrekt en de nood-

zakelijke kennis om dergelijke zaken goed te kunnen be-

handelen en de breedte daarvan, is het noodzakelijk dat de 

zorgschadedeskundigen geregeld met elkaar overleggen en 

op die manier werken aan het op peil houden van het ken-

nisniveau en het doen toenemen daarvan.” 

Waarin verschilt een zorgschadedossier met 
andere dossiers?
Erwin: “Laat ik de vraag waarin een zorgschadedossier ver-

schilt met andere dossiers eens proberen te beantwoorden 

aan de hand van een voorbeeld. Het betreft een vrouw met 

een hoge dwarslaesie die incompleet is. Dit heeft tot gevolg 

dat er sprake is van verlamming vanaf de schouders, maar 

dat er nog wel enige handfunctie is. Dit blijft beperkt tot 

grove motoriek en dan ook nog eens aan één zijde. Bij het 

inschakelen van een zorgschadedeskundige verblijft me-

vrouw nog in het revalidatiecentrum en moet er van alles 

geregeld worden om terugkeer naar huis mogelijk te maken. 

In deze situatie is geen sprake van een WLZ-indicatie omdat 

er vaste zorgmomenten zijn en mevrouw in staat is hulp in 

te roepen en ook enige tijd kan wachten op hulp. Dit heeft 

tot gevolg dat men met diverse regelingen te maken krijgt, 

zoals met de WMO voor de woningaanpassing, de Zorgver-

zekeringswet voor de zorg aan huis, opnieuw de WMO voor 

individuele begeleiding en wellicht ook dagbesteding. Om 

de woningaanpassing mogelijk te maken zijn er ook bouw-

kundigen nodig die in staat zijn een calculatie te maken van 

de aanpassing. Er moet zicht komen op domoticaoplos-

singen die kunnen bijdragen in het terugbrengen van de 

zorgmomenten en daarnaast is een inkomensregeling aan 

de orde omdat mevrouw ten tijde van het ongeval in loon-

dienst werkzaam was en terugkeer in werk onmogelijk is. Dit 

is geen limitatieve opsomming van zaken die in deze casus 

aan de orde zijn. Een dergelijk dossier vraagt een multidisci-

plinaire en holistische aanpak en daarin verschilt een zorg-

dossier van een regulier dossier.” 

Veel onduidelijkheid
Er wordt inmiddels ruim een jaar gewerkt met de Handrei-

king Zorgschade. Er is veel bereikt, maar er is nog meer on-

duidelijk. Er zijn veel misvattingen: in welke situaties is de 

Handreiking van toepassing en welke gevolgen heeft dit. 

De zorgschadedeskundigen die in een dergelijke complexe 

zorgschadezaak worden ingeschakeld, moeten aan diverse 

eisen voldoen. Zij moeten over veel kennis beschikken op 

een breed terrein, kennis die vaak verder gaat dan algemene 

kennis. Er moet namelijk onderhandeld en overlegd worden 

met op de diverse terreinen werkzame specialisten zoals 

een WMO-ambtenaar of een indicatiesteller van het CIZ. Dat 

vereist op sommige onderdelen zelfs een bijna gespeciali-

seerde deskundigheid.

In dit artikel hebben wij geprobeerd om een beeld te geven 

van de volle breedte van het werkterrein van die zorgscha-

dedeskundige. Een groep van zorgschadedeskundigen die 

al meerdere jaren gewend is met dergelijke complexe zaken 

aan de slag te zijn, hebben zich verenigd, juist met het doel 

die deskundigheid te waarborgen en ook te bevorderen, en 

waar nodig de samenwerking met elkaar te vinden, juist in 

het belang van alle betrokken partijen en in de eerste plaats 

in het belang van het slachtoffer. Al bij de ontwikkeling van 

de Handreiking was de noodzaak duidelijk om te komen tot 

een dergelijk initiatief en is hiermee een aanvang gemaakt. 

Linda: “Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen in 

de markt, juist op het onderwerp zorgschade. De ontwik-

kelingen zitten onder meer in de onbekendheid met de 

Handreiking Zorgschade zoals gemeld. Daarnaast zijn wij 

bezorgd over het kennisniveau van deskundigen die zich 

nu zorgschadedeskundige noemen zonder dat deze over 

voldoende ervaring beschikken om dergelijke complexe za-

ken met een brede problematiek ter hand te nemen. Zelfs 

voor de meer ervaren zorgschadedeskundigen is dit al een 

grote opdracht waarbij niet zelden samenwerking of over-

leg met collega’s of andere disciplines noodzakelijk is. Er zal 

blijvend aandacht moeten zijn voor de professionalisering 

van de zorgschadedeskundigen om de kwaliteit te blijven 

waarborgen. 

De Handreiking Zorgschade is nog niet gereed; de financiële 

paragraaf ontbreekt, maar daar wordt aan gewerkt. Vanuit 

verschillende achtergronden wordt gewerkt aan een bruik-

bare paragraaf die recht doet aan de positie van mantelzor-

gers c.q. informele zorgverleners. De Handreiking moet een 

levend document zijn. Wij zijn van mening dat wij daarin een 

belangrijke rol hebben en trekken daarin samen op met de 

zorgschadedeskundigen, met als doel tot een verfijning te 

komen van het document.” 

 “Onze zorg zit ook in de manier waarop marktpartijen nu 

aankijken tegen de gevolgen van het wegvallen van het 

WMO-convenant. Dit leidt niet zelden tot de opvatting dat 

de gemeente nu volledig buitenspel gezet kan worden en 

dat een slachtoffer zich direct kan wenden tot de verzeke-

raar die aansprakelijk is gesteld voor de schade. “Deze moet 

maar opkomen voor alle schade en kan dit niet afwenden 

op de maatschappij”, is een veelgehoord argument. Hoe lo-

gisch en aantrekkelijk dit ook lijkt te zijn, is dit een opvatting 

die wij als zorgschadedeskundigen lang niet altijd delen. 

Het niet betrekken van een gemeente bij het vragen om 

een maatwerkvoorziening kan grote gevolgen hebben voor 

het slachtoffer. Zo kan het noodzakelijk zijn om voor een 

woningaanpassing af te wijken van het bestemmingsplan. 

Als de afwijking hiervan het gevolg is van een noodzakelijke 

aanpassing, die op grond van de WMO wordt ondersteund, 

dan kan deze bijdragen aan een positief besluit. Hetzelfde 

kan gezegd worden als de dienst huisvesting moet worden 

aangesproken om op korte termijn passende woonruimte te 

realiseren in de gesubsidieerde sector. Ook hier kan het feit 

dat ook de afdeling WMO erbij betrokken is, bijdragen aan 

een versnelde toekenning van een geschikte woning. En dan 

zijn er diverse financiële argumenten. Zo kan een gemeente 

goedkoper inkopen vanwege allerhande contractafspraken 

met leveranciers. Daar kan een verzekeraar niet op meelif-

ten. Vaak wordt vergeten dat de relatie met een gemeente 

levenslang kan zijn, terwijl de relatie met de verzekeraar die 

op moet komen voor de schade eindigt op het moment dat 

de schade is geregeld. Een zorgschadedeskundige heeft 

zicht op alle probleemvelden in een zorgschadezaak en kan 

ter zake adviseren en dat kan zeker tot gevolg hebben dat 

een verzekeraar wordt geadviseerd om geen beroep op de 

WMO te doen. Maar de zorgschadedeskundige heeft in een 

dergelijk advies uitgezocht wat de consequenties kunnen 

zijn en zal ervoor zorgen dat het slachtoffer niet tekort wordt 

gedaan,” besluit Erwin. <

Zorgen over de ontwikkelingen 
in de markt

Erwin Audenaerde is arbeidsdeskundige en medeauteur van de Handreiking Zorgschade.

Het is noodzakelijk dat de 
zorgschadedeskundige buiten de 
kaders van de sociale wetgeving 
kan denken en oordelen
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BGK: tijd voor een extra 
redelijkheidstoets!

Wie in Nederland met een personenauto op de openbare weg wil rijden, moet beschikken over een geldig rijbewijs. 

Logisch, bezien vanuit het grote maatschappelijke belang dat wij hechten aan verkeersveiligheid. Minder voor de hand 

liggend is wellicht het feit dat ook degenen die kandidaten opleiden voor dat rijbewijs moeten beschikken over de 

daartoe benodigde papieren. Dat was vroeger niet zo. Je moest wel een rijbewijs hebben, maar hoe je de rijvaardigheid 

onder de knie kreeg, was niet geregeld. Je leerde het gewoon, van je ouders bijvoorbeeld.

Kennelijk vinden we het maatschappelijk van belang dat er 

goed rijonderricht wordt gegeven en menen we dat we dit 

het beste kunnen door te verplichten dat de rijdocenten aan 

bepaalde vakeisen moeten voldoen. Waarom deze bespie-

gelingen over autorijlessen in een bijdrage over letselscha-

deregeling? Dat zit zo, volgens Henk den Hollander, Direc-

teur van OAK advocaten. 

“Het valt niet te ontkennen dat de gevolgen van een let-

selschade ingrijpend kunnen zijn voor slachtoffers en dat 

aan een goede afhandeling van letselschadeclaims enige 

maatschappelijke relevantie kleeft. Niet voor niets halen let-

selschadekwesties regelmatig het nieuws en stellen Kamer-

leden vragen aan de minister als zich vermeende excessen 

hebben voorgedaan. Evenmin valt te ontkennen, dat belan-

genbehartigers een relevante rol spelen bij de afwikkeling 

van letselschades. Zij zijn medebepalend voor de uitkomst 

in materiële zin (hoeveel schade wordt er betaald), maar zijn 

net zo bepalend als het gaat om de kwaliteit van het proces 

naar die uitkomst toe. Kwaliteit van belangenbehartiging is 

daarmee – in mijn ogen – maatschappelijk relevant.” 

Geen wettelijke kwaliteitseis
“Het verbaast mij dan ook al jaren dat er geen enkele wet-

telijke kwaliteitseis is voor die belangenbehartiging. Ieder-

een mag zich belangenbehartiger noemen en slachtoffers 

adviseren en bijstaan. Ik mag als zeer ervaren autorijder 

mijn zoon niet leren autorijden, maar ik mag zonder enig 

probleem de belangen van een letselschadeslachtoffer 

behartigen. De gehele branche zou erbij gebaat zijn als er 

kwaliteitseisen zouden komen voor het adviseren in letsel-

schades. Overigens mag die opleiding er dan ook verplicht 

komen voor behandelaren bij verzekeraars en experts die 

voor verzekeraars werken. Die zijn immers net zo bepalend 

voor de kwaliteit van het schaderegelingsproces als belan-

genbehartigers. 

Zolang er geen wetgeving is waarin 

dit is geregeld, doet de branche er 

goed aan om zelf na te denken wat 

de (on)mogelijkheden zijn. Mis-

schien is het wel haalbaar om het 

langs de weg van de BGK op te los-

sen. Tal van belangenbehartigers 

zijn aantoonbaar deskundig én 

hun handelen is toetsbaar omdat 

ze zijn aangesloten bij bijvoorbeeld 

LSA, ASP, NIVRE of het Register Let-

selschade. Waarom zou dit niet een 

soort derde redelijkheidstoets kun-

nen vormen bij de beoordeling van 

de (vergoedbaarheid van de) BGK? 

Is een belangenbehartiger aan-

toonbaar deskundig (doordat hij 

of zij aan bepaalde opleidingseisen voldoet) én ingeschre-

ven in het Register Letselschade (of LSA-lid) dan is er geen 

discussie over de vergoedbaarheid van BGK. Mits voor het 

overige aan de reeds bestaande dubbele redelijkheidstoets 

wordt voldaan. Er wordt dan aan de zogenoemde derde re-

delijkheidstoets voldaan. Valt een belangenbehartiger niet 

in die groep dan is er geen recht op vergoeding van de BGK 

of het tarief wordt gemaximeerd tot bijvoorbeeld € 75,-- per 

uur. Meldt zo’n belangenbehartiger zich in een zaak, dan 

stuurt de verzekeraar een brief naar het slachtoffer dat de 

kosten niet (of slechts beperkt) door de verzekeraar zullen 

worden betaald. Er is contractvrijheid, dus niemand kan een 

slachtoffer dwingen een andere belangenbehartiger in de 

arm te nemen. Dat laat onverlet dat voor de vergoedings-

plicht ex art. 6:96 BW vast moet staan dat het gaat om re-

delijke kosten en de vraag wat die redelijkheid behelst, ligt 

wat mij betreft nog open. Ik vind het redelijk dat de kosten 

worden gemaakt door iemand die naar objectieve maatsta-

ven deskundig is en dat zijn of haar handelen toetsbaar is.”  <

Henk den Hollander is Directeur 
van OAK advocaten

Juridisch Post Academisch Onderwijs

Bij ons leer je de wereld kennen

SPECIALISATIEOPLEIDING GERECHTELIJK DESKUNDIGE

Start woensdag 11 september 2019, van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden
21 punten NVvA; 12 punten NVR; 12 NiRV; 40 punten ABAN (cluster 1, 2, 3), 55 punten NBA

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd 
te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en 
de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat 
zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn 
deskundigenbericht te kunnen opstellen.

De volgende onderwerpen aan de orde: 
 De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 Presentatietraining Moot Court deel I
 Rapporteren / Inleiding Burgerlijk recht
 Burgerlijk Procesrecht
 Bestuurs(proces)recht
 Straf(proces)recht
 Methoden & Technieken
 Training deskundigenbericht
 Bezoek aan een rechtbank
 De rol van de deskundige in het procesrecht
 Moot Court deel II
 Juridisch Practicum
 Proefexamen en Responsiecollege.

De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen, 
medici, accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundigen en overige 
geïnteresseerden. 

Cursusprijs
€ 6.750,= (vrij van btw), dit is inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht 
voorgeschreven literatuur.

Juridisch PAO
Opleidingen Cursussen
Symposia Incompany

www.paoleiden.nl
Juridisch Post Academisch Onderwijs

Vraag (kosteloos) het informatiepakket aan via pao@law.leidenuniv.nl
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Je leven kan van het ene op het andere moment op zijn kop staan als je 

fysiek of mentaal niet meer de dingen kan doen die je voorheen deed. Je 

daartoe verhouden kost tijd en soms kom je de klap niet meer te boven. 

Professionals kunnen je ondersteunen bij de nieuwe realiteit. Met revali-

datie, verzorging, begeleiding en gesprekken. Maar dan ben je er zelf nog 

in het midden van dit alles. Wat wil je, wat kan je nog en hoe ga je je leven 

verder inrichten? 

In mijn vak als vitaliteitsadviseur werk ik het liefst vanuit de positieve psy-

chologie. Wat kan iemand nog wel in plaats van te focussen op wat iemand 

niet meer kan. Dat betekent niet dat je wat soms zo duidelijk aanwezig is 

moet wegstoppen. Integendeel. Daar valt niet omheen te leven. Maar je 

kunt wel kijken naar het toekomstperspectief. Een van de effecten van deze 

benadering is een toenemende zelfredzaamheid. Een vertrouwen in de ei-

gen vaardigheden en talenten en die waar mogelijk inzetten. Privé en/of in 

het werk.

Wat kan een startpunt zijn voor jezelf als je weer invulling wil geven aan 

een werkend leven? Een tool waar ik van gecharmeerd ben is de Eigen-

WerkWijzer. Die geeft inzicht in je mogelijkheden. Het programma bestaat 

uit een zelfscan, passend werk en communicatie. Met name dat laatste deel 

De nieuwe realiteit

COLUMN PERSONENSCHADE

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke materiële 

en immateriële schade die een mens kan ondervinden 

als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Wikipedia 

gebruikt zakelijke woorden om een term te duiden waar 

een wereld van menselijk leed achter schuil kan gaan. De 

reikwijdte van letsel strekt ook vaak verder dan alleen 

de mens die het overkomt. Ook de omgeving moet zich 

aanpassen aan een nieuwe realiteit. Zo kan bijvoorbeeld 

de dynamiek in een gezin veranderen als een van hen 

bepaalde dingen niet meer kan. 

Barbara Enthoven, vitaliteitsadviseur

•	 Waarom	botsen	culturen?
•	 Kenmerken	niet-westerse	culturen
•	 Het	effect	van	vooroordelen
•	 Handvatten	en	best-practises
•	 Oefeningen	en	rollenspellen

TRAINING VOOR LETSELSCHADE PROFESSIONALS 
SCHADEBEHANDELAARS . SCHADEREGELAARS . LETSELSCHADE-EXPERTS 
LETSELSCHADE-ADVOCATEN . ARBEIDSDESKUNDIGEN . MEDISCH ADVISEURS

www.inter-focus.nl

Training
Interculturele
Communicatie

Wilt u makkelijker en effectiever 
communiceren met niet-westerse
cliënten?

Bel of mail naar Özlem Adsiz
Herstelcoach, re-integratiedeskundige en trainer

      088 – 808 78 94            o.adsiz@inter-focus.nl

@inter-focusSamen verder met 
interculturele expertise

 Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

Voor een onafhankelijke technische en tactische
expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:

- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33 

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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Reeds meer dan 25 jaar

vind ik een mooie toevoeging. In dat persoonlijke communicatieplan 

neem je op wat je wil bespreken, bij wie en wanneer je op het werk moet 

aankloppen voor begeleiding. Wist je dat het soms alleen al in de timing 

zit waarop je een onderwerp aankaart? Een fysieke of mentale beperking 

kan deuren openen maar soms is het handiger om de informatie op het 

juiste moment te delen, omdat het helaas ook weer mogelijkheden kan 

afsluiten. 

Voor professionals die mensen met een fysieke of mentale beperking be-

geleiden naar werk is de manier waarop ze in gesprek gaan de basis voor 

een succesvolle stap voor hun cliënt of medewerker. De motiverende 

gesprekstechniek is daar een mooi voorbeeld van. Met deze techniek 

laat je iemand zelf aan het roer staan en zorg je ervoor dat de gespreks-

partner intrinsiek gemotiveerd raakt om een nieuwe stap te zetten. Ook 

hier ligt de focus op wat iemand kan en wat realistische stappen zijn. 

Eigenlijk laat je een persoon ontdekken waar iemand toe in staat is. Als 

we op deze manier het gesprek blijven voeren met mensen die een be-

perking maar vooral talenten hebben, dan komt de inclusivistische sa-

menleving weer een stuk dichterbij. 
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Door Cindy van der Helm

Het gaat helemaal zo slecht 
nog niet in letselschadeland

De branche ligt onder vuur. Het slachtoffer zou niet centraal staan. Er zouden lange responstijden zijn. Er zou slecht 

gecommuniceerd worden. Toch gaat het helemaal zo slecht nog niet. Dat is waar letselschade-expert Leon Aelmans, 

partner bij BosBoon Expertise, een lans voor wil breken. Hij noemt de uitzending van Radar van begin april stigmatiserend.

Leon (55) is geen onbekende in de markt. Het vak is hem 

met de paplepel ingegoten; zijn vader was 32 jaar letsel-

schadebehandelaar. Leon was onder andere aan Interpolis 

verbonden, werkzaam bij de Stichting Rechtsbijstand en op 

de autoschade-afdeling. Hij werkte als letselschade-expert 

bij GAB Gobins, was mede-eigenaar van To-The-Point Exper-

tise en verbond zich in 2014 aan BosBoon Expertise waar hij 

samen met Hein Michels de letselschadetak opzette. In vijf 

jaar tijd wisten zij een team op te tuigen van vijf ervaren let-

selschade-experts. Allen pragmatisch ingesteld, werkzaam 

aan de WA-kant.

Gedragscodes 
“Samen met de belangenbehartiger pakken wij alle dossiers 

in overlegmodel op. Dat hoort bij dat pragmatisch hande-

len. Daarom vind ik het werk ook zo leuk. Je zoekt samen 

met andere partijen naar oplossingen,” aldus Leon. “Ik kan 

echt lyrisch over mijn werk zijn. Het is elke dag weer genie-

ten. Oplossingen zoeken, creatief denken, dat is wat ik leuk 

vind, maar wat tevens ook heel belangrijk is. Ik vind het werk 

heel dankbaar, vooral als je weer een dossier hebt opgelost. 

Ik ben dan ook blij met de komst van de GBL, de Gedrags-

code Behandeling Letselschade, en de GOMA, de Gedrags-

code Openheid Medische Incidenten. Dat zijn binnen onze 

branche de alles overkoepelende richtlijnen die erop toe-

zien dat het slachtoffer centraal staat en dat de procedurele 

zaken goed verlopen. Denk bijvoorbeeld aan het halen van 

termijnen en dat je bereikbaar bent.”

 

Hoewel de branche recentelijk nog op een negatieve manier 

in het nieuws kwam, heeft Leon de stellige overtuiging dat 

deze negatieve publiciteit te wijten is aan slechts een paar 

procent van de dossiers. “Sommige verzekeraars hebben 

het zwaar. Zij hebben bijvoorbeeld afdelingen die onderbe-

mand zijn waardoor dossiers niet lekker lopen. Kijk, dat haalt 

de publiciteit. Niet al die zaken die wél goed gaan. Want in 

zeker 95% van de gevallen denk ik dat het zelfs heel goed 

gaat. Daar is sprake van een goed overlegmodel tussen de 

letselschade-expert, de advocaat, de arbeidsdeskundige 

en het slachtoffer. Daar staat het slachtoffer daadwerkelijk 

centraal. Het gaat om slechts die overige 5% van de geval-

len die niet lekker loopt. En het zijn die slachtoffers die de 

pers opzoeken. In die paar gevallen heb je vaak ook nog 

eens te maken met de complexiteit van de schuldvraag of 

de medische causaliteit. Dat kunnen heel legitieme discus-

sies zijn. Stel dat iemand bij een ongeval betrokken raakt en 

psychisch decompenseert. Dan kan je je afvragen of dat de-

compenseren het gevolg is van het ongeval of dat dat altijd 

al aanwezig was. Als je procedeert, is er dan sprake van een 

zaak die slecht loopt? En hoe vaak wordt er nou helemaal ge-

procedeerd? Ik heb er in al die jaren slechts een paar gehad.” 

Verbeterde communicatie
“Door de richtlijn GOMA is er in de communicatie veel verbe-

terd,” vervolgt Leon. “De richtlijn zorgt voor een opener ge-

heel. Verplicht is bijvoorbeeld een intake. Dat betekent dat je 

je gezicht moet laten zien, zodat het slachtoffer zijn verhaal 

kan doen. Voordat deze verplichte GOMA-intake was inge-

steld heb ik wel schades meegemaakt die al twee jaar lie-

pen, zonder dat het slachtoffer ooit iemand gezien had. Kijk, 

dat werkt natuurlijk niet mee in het proces. Je moet bij het 

slachtoffer langs, iets wat ik altijd toejuich. Mijn stelregel is 

bovendien: is de aansprakelijkheid niet erkend? Vooral dán 

laat je je gezicht zien! Het gaat erom dat je geen dingen ver-

bloemt, dat je verwachtingen in goede banen leidt. Slacht-

offers voelen zich hierdoor gehoord. En dat is ook direct het 

dankbare aan mijn beroep.

Het kan best om legitieme redenen zijn dat een dossier lan-

ger duurt dan men hoopt. Los van die verzekeraars die het 

zwaar hebben, wordt in de meeste dossiers het overlegmo-

del gehanteerd. Het is ook zeker niet zo dat termijnen struc-

tureel niet gehaald worden. Dat de belangenbehartiger mij 

moet rappelleren. Het gebeurt eerder dat de belangenbe-

hartiger door mij gerappelleerd wordt, omdat ik er bovenop 

zit. Er zijn samenwerkingsmodellen. Die volgen we met el-

kaar.

Waar ik wel eens tegenaan loop, dat zijn advocaten die er 

heel hard in staan. Die willen snel afwikkelen om snel geld te 

verdienen. Maar als ik vind dat het vanuit medisch oogpunt 

niet afgewikkeld mag worden, dan doe ik dat niet. Traineer 

ik dan? Nee! Ik stel het slachtoffer centraal.”

Buiten de geëigende paden treden
Bij lastige zaken wordt vaak Leon ingeschakeld. Wellicht 

omdat men weet dat hij geen rare dingen doet, omdat hij 

creatief is en oplossingsgericht. Zoekt het veelal buiten de 

geëigende paden. “Even een voorbeeld: we hadden een al-

lochtone tiener die er psychisch niet goed in zat. Ze dreigde 

te decompenseren. Het ging lastig op school, lastig in de 

thuissituatie. Durfde er thuis niet over te praten. De verze-

keraar heeft ons gevraagd of wij met Özlem Adsiz van Inter-

Focus naar het slachtoffer wilden gaan, omdat zij in de gaten 

hadden dat dat meisje er psychisch niet goed in zat. Kijk, als 

er meerdere vrouwen van een andere cultuur in die woon-

kamer zitten, in dit geval vijf vrouwen waarvan een de moe-

der en een andere een oude tante die vertrouwenspersoon 

is, dan is het voor mij – als blanke man - soms lastig om er 

doorheen te komen.  

Van tevoren hadden wij samen de aanvliegroute afgestemd. 

Ik heb mijn verhaal gedaan. Zij heeft haar verhaal gedaan. 

In het Turks. Het gevolg is dat het meisje is opgebloeid. We 

liepen eerst het risico dat het meisje het schooljaar zou ver-

liezen en dat het in financiële zin uit de hand zou lopen. Nu 

wordt er gecommuniceerd. Het meisje gaat het schooljaar 

halen. Een potentieel langdurig, lastig dossier kunnen we 

waarschijnlijk binnen drie maanden afwikkelen.” 

Slachtoffer centraal
“Een ander voorbeeld van het slachtoffer centraal stellen: 

een paar maanden geleden was ik samen met de advocaat 

bij een jonge hbo-student die tot twee keer toe is aange-

reden. Vreselijk. Hij had zelfmoordneigingen. Zat psychisch 

helemaal aan de grond. Had meerdere psychologen ver-

sleten. Echt bizar. Daar zit je dan als mens.… Hoe moet je 

die jongen helpen? Ik ben geen arts. Ik kan niemand beter 

maken. Maar ik signaleer wél dat iemand hulp moet bieden. 

Maar waar zoek je dan de oplossing? Je zou wellicht het 

beste het dossier moeten afwikkelen zodat de jongen zich 

kan concentreren op zijn herstel. Een zaak als deze, dat zijn 

lastige zaken. Ik kan vrijwel niets. In zo’n geval bel ik ter plek-

ke enkele partijen, zoals arbeidsdeskundigen. En ik bel de 

opdrachtgever om te overleggen. Die weet dat ik nooit voor 

niets bel. In 75% van de gevallen bel ik hoe dan ook de op-

drachtgever na het gesprek. En soms al tijdens het gesprek. 

Dan moet ik gewoon overleg plegen. En de opdrachtgever? 

Die vindt het alleen maar fijn dat ik het slachtoffer centraal 

stel.”

Is de aansprakelijkheid niet 
erkend? Vooral dán laat je je 
gezicht zien!

Leon Aelmans NIVRE-re is 
partner bij BosBoon Expertise, 
vakspecialist en letselschade-
expert

Jonge speurhonden

“Er is veel veranderd in ons vak. Zo zie je tegenwoordig dat er 

bij veel verzekeraars jong, gekwalificeerd personeel in dienst 

treedt, veelal met een juridische achtergrond. Vroeger werd 

de buitendienst vaak gevormd door oud-politieagenten. Die 

hadden voelhorens en leerden het vak van schaderegelen in 

de praktijk. De jonge garde van nu bestaat uit theoretische 

mensen die van achter hun bureau werken. Zonder veel le-

venservaring doen zij hun dossiers. Het mooie is echter dat 

zij dingen zien die wij niet zien. Die combi is mooi: wij doen 

ons werk op een pragmatische manier, zij vanuit de theorie. 

Dat vult elkaar perfect aan. Wat zij soms wel niet in dossiers 

signaleren! Ze kijken bijvoorbeeld letterlijk naar het aantal 

gereden kilometers als uit het dossier blijkt dat een slacht-

offer verklaart niet te kunnen rijden. Dat zijn dingen die zij 

boven tafel halen. Ik werk soms voor verzekeraars die zoge-

naamd heel kritisch zijn. Hoe vaak ik echter niet constateer 

dat het klopt wat de jonge garde in een dossier signaleert. 

Die kijken gewoon op een andere manier. En samen zoeken 

wij naar oplossingen.” <
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Bijstaan bij letselschade: meer dan 
het toepassen van regels en wetten

Bij het afronden van letselschadezaken gaan de complimenten van slachtoffers vaker over het persoonlijke contact dan over 

het schadebedrag. Termen als ‘me gehoord voelen’, ‘altijd voor me klaar staan’ of ‘gevoel van erkenning’ zijn belangrijk. 

“En dat zijn precies de termen die we veel terughoren. We zijn 

er dan ook van overtuigd dat ons werk uit veel meer bestaat 

dan het correct toepassen van de juiste wetten en regels. We 

zijn er om onze cliënten een - soms nieuwe - toekomst te 

bieden.” Aan het woord is Huub van Dijk van Nostimos Let-

selschadedeskundigen, belangenbehartiger van personen 

die buiten hun schuld gewond zijn geraakt als gevolg van 

een ongeval, ongeluk of medische fout. En – mochten die 

personen hierdoor overlijden - van hun nabestaanden.

Schrijnende verhalen
“We steken veel energie in het achterhalen van de schuld-

vraag, we weten hoe we een goede schadeberekening ma-

ken en zetten alles op alles om overeenstemming te krijgen 

over het schadebedrag”, vervolgt Van Dijk. “Maar in de da-

gelijkse praktijk draait het om veel meer dan die wetten en 

regels. Daar hebben we namelijk te maken met mensen met 

soms schrijnende verhalen. Want je zult maar net de dans-

academie hebben afgerond, door een appende automobi-

list worden aangereden en je hele danscarrière in duigen 

zien vallen. Of blij zijn dat de gemeente je de kans geeft om 

tijdelijk aan het werk te gaan om zo zicht te krijgen op een 

echte baan. En dan blijkt dat de stoffen waarmee je hebt ge-

werkt zo giftig zijn, dat je niet alleen je hoop op werk, maar 

ook je hoop op gezondheid hebt verloren.” 

Oprechte aandacht
“Als deze slachtoffers bij Nostimos aankloppen voor juridi-

sche bijstand, maar ook bij letselschade met minder grote 

gevolgen, is het belangrijk om de tijd te nemen. Om heel 

goed te luisteren naar het verhaal. Zeker in de beginfase 

wil het slachtoffer gehoord worden. Oprecht gehoord wor-

den. Hoe het leven was voor het ongeval, het ongeval zelf 

inclusief alle emoties en hoe nu verder. Maar de cliënt wil 

ook gerustgesteld worden. Het gevoel hebben dat zij niet 

alleen staan, dat ze begrepen worden, dat zaken overgedra-

gen worden aan experts die er verstand van hebben én het 

beste met hen voor hebben.” 

Regels breder interpreteren
De balans vinden tussen de persoon aan wie het slachtoffer 

z’n verhaal kwijt kan en de persoon die zich inzet voor de 

best passende letselschadevergoeding nu en naar de toe-

komst toe, is soms een wankel evenwicht. “Het is niet onze 

taak om op de stoel van geestelijke bijstand te zitten, maar 

een puur zakelijke benadering werkt ook niet. Het is onze 

taak om toekomstperspectief te bieden. Door ook te vra-

gen naar de plannen en dromen die er waren voor het on-

geval. Een jonge bijrijder die zodanig gewond raakt bij een 

ongeval dat hij zijn beroep niet langer kan uitvoeren, zou 

normaliter als bijrijder worden gecompenseerd. Zijn droom 

was echter om chauffeur te worden, capaciteiten die hij ook 

had. Dan is het aan ons om die functie mee te nemen in de 

berekening van arbeidsvermogen naar de toekomst toe. Het 

slachtoffer heeft immers niet gevraagd om het ongeval en 

de bestaande regels gaan te veel uit van de status op het 

moment van het ongeval”, besluit de Van Dijk. 

Het beste resultaat
Wat al die extra aandacht voor de slachtoffers heeft opge-

leverd? In verreweg de meeste gevallen een gunstiger ver-

loop van de zaken. Waarbij de letselschadedeskundigen erin 

slagen om de wetten en regels zodanig toe te passen dat er 

recht wordt gedaan aan het slachtoffer, aan de mensen in de 

nabije omgeving én aan de zaak zelf. Met als resultaat dat 

het slachtoffer zijn vertrouwen herwint, op de best moge-

lijke manier zijn leven kan voortzetten en hoop kan houden 

op een mooie toekomst.  <

Huub van Dijk, directeur van 
Nostimos Letselschadedeskundi-
gen: “Slachtoffers willen gehoord 
worden. Het is dan ook belang-
rijk om de tijd te nemen.”
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Persoonlijk contact als 
sleutel tot succes

In letselschadezaken is het ongebruikelijk dat een medisch adviseur en slachtoffer rechtstreeks contact met elkaar 

hebben. Bij partijneutraal medisch adviesbureau 1Medisch Adviseur is een telefonisch contact al jaren onderdeel van het 

medisch traject en wordt dit als duidelijke meerwaarde gezien. Ook in de aanbeveling van De Letselschade Raad komt 

het persoonlijke contact terug. Operationeel manager Kristel Seinhorst deelt graag de praktijkervaringen van 1Medisch 

Adviseur.

In de praktijk en op papier
Op basis van de eerste ervaringen werd bij 1Medisch Advi-

seur al snel de keuze gemaakt voor een direct contact tussen 

slachtoffer en medisch adviseur. Er vindt nu, voorafgaand 

aan een eerste advies, standaard telefonisch contact plaats. 

In deze gesprekken merken medisch adviseurs vaak dat de 

praktijk er toch anders uit kan zien dan op papier. Medisch 

adviseur Paul Draaijer geeft een voorbeeld: “Laatst kon ik in 

een dossier op basis van de laatste brief van de orthopeed 

concluderen dat een betrokkene klachtenvrij was. Maar tij-

dens mijn telefonisch consult gaf betrokkene aan dat er aan-

houdende pijnklachten waren. Daarom had er recent een 

second opinion plaatsgevonden en was er alsnog een ope-

ratie aan de orde. Alléén op basis van het dossier was ik hier 

nooit achter gekomen en had er een ander advies gelegen.” 

Ook Laurens Buisman ervaart de voordelen van het directe 

contact: “Als arts kun je luisteren naar een slachtoffer. Je kunt 

meteen medische zaken verduidelijken, een reëel toekomst-

perspectief schetsen en richtinggevende therapeutische 

suggesties doen. Als dokter voelt dat goed.”

Contact: mét inzage en correctie
Kristel: “Er is bewust gekozen om een apart verslag te maken 

van het telefonisch gesprek tussen de medisch adviseur en 

het slachtoffer. Betrokkene en diens belangenbehartiger heb-

ben inzage in dat verslag. Zo kunnen feitelijke onjuistheden 

vooraf gecorrigeerd worden. Dit voorkomt dat er in een later 

stadium misverstanden ontstaan over wat er gezegd is. In het 

gespreksverslag worden onder andere de klachten en beper-

kingen die het slachtoffer ervaart beschreven. Dat betekent 

overigens niet dat alles automatisch één op één als medische 

waarheid overgenomen wordt in het medisch advies. Maar 

de ervaren klachten hebben wél een plek in het medisch ad-

vies. En ze worden meegewogen in de eindconclusie.” 

Persoonlijk contact vindt ook plaats met het medisch secre-

tariaat of via persoonlijk onderzoek door een van de artsen. 

Zo onderzocht een traumatologisch consulent recent een 

slachtoffer met crushletsel. Op basis van zijn bevindingen 

konden de medische uitgangspunten zonder een belastend 

expertisetraject voor partijen in kaart gebracht worden. 

Betrokkene zelf was erg te spreken over het uitgevoerde 

onderzoek en koppelde terug dat dit is de eerste keer was 

dat er zo zorgvuldig naar zijn letsel was gekeken. Dat voelde 

goed en stelde hem gerust. 

Bruikbaar advies
“Direct contact tussen slachtoffer en medisch adviseur re-

sulteert in een completer beeld van de situatie. Het is daar-

mee een waardevolle aanvulling op een reguliere medische 

dossierstudie. Het maakt het medisch advies completer en 

daardoor bruikbaarder voor partijen. En misschien nog wel 

belangrijker: het is een advies waarin het slachtoffer zich 

herkent,” aldus Kristel Seinhorst, operationeel manager.

Vertrouwen in elkaar
“Toch klinkt persoonlijk contact vanzelfsprekender dan het 

is. Partijen moeten hierbij namelijk kunnen rekenen op de 

objectiviteit van de medisch adviseur. Denk aan de belan-

genbehartiger die zijn vertrouwen geeft aan de medisch 

adviseur om rechtstreeks met zijn cliënt te spreken. Of de 

verzekeraar die erop vertrouwt dat de medisch adviseur ook 

voldoende kritisch luistert. En bovenal het slachtoffer zelf 

dat erop vertrouwt dat er eerlijk met hem gepraat wordt. In 

onze optiek vraagt persoonlijk contact tussen slachtoffer en 

arts in letselschadezaken dan ook om een neutraal gepositi-

oneerde medisch adviseur.” 

Resumé
Persoonlijk contact tussen slachtoffer en medisch adviseur is 

in de branche (nog) geen gemeengoed. Toch geven slacht-

offers aan 1Medisch Adviseur terug dat ze zich niet kunnen 

voorstellen dat het ooit anders gaat. Voor hen voelt het zo lo-

gisch. Dus praten mét in plaats van óver slachtoffers: doen! <

Kristel Seinhorst is operationeel 
manager bij 1Medisch Adviseur

Medisch adviseur Paul Draaijer

Laurens Buisman ervaart de 
voordelen van het directe con-
tact met slachtoffers
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Continuïteit van de onderneming
ondanks letsel van de ondernemer

Vader en zoon hadden samen een vishandel in de vorm van een vof. De zaak liep goed, mensen uit de wijde omtrek 

kwamen er vis kopen. Maar op weg naar de visafslag werd vader door een vrachtwagencombinatie aangereden. In 

de ambulance overleed hij aan zijn verwondingen. Hoe moest het nu verder met de zaak? Wat was het verlies aan 

verdienvermogen door het overlijden van de vader? Hoe kon de continuïteit van de zaak worden gewaarborgd? Voor 

de beantwoording van deze en andere vragen schakelden de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger van 

de familie gezamenlijk Rogert Mulder in. Mulder is de bedrijfskundige van Wibbens Advies en mede-eigenaar van dit 

landelijk opererend bureau voor arbeidsdeskundige en bedrijfskundige dienstverlening. 

Rogert Mulder studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniver-

siteit Groningen. Hij liep stage bij ING, deed daar ook een 

traineeship en kwam er vervolgens in dienst. Gedurende 

twaalf jaar was hij met name voor het midden- en kleinbe-

drijf werkzaam. Daarna vestigde Mulder zich als zelfstandig 

adviseur. Hij gaf advies aan ondernemers, verrichtte onder-

zoek voor gemeenten, voerde gesprekken namens een ar-

beidsongeschiktheidsverzekeraar en behandelde bedrijfs-

kundige vraagstukken in opdracht van Wibbens Advies. In 

2018 kreeg hij de gelegenheid om aandelen in het bedrijf 

over te nemen en zo werd hij er eigenaar van, samen met 

Arjan Dokter, registerarbeidsdeskundige.

Vertrouwen krijgen
Voor een goede bedrijfskundige analyse nadat een onder-

nemer vanwege een letsel kort- of langdurig of zelfs voor 

altijd is uitgeschakeld, en een goed advies op grond daar-

van, is om te beginnen een zorgvuldige intake noodzakelijk. 

“Van tevoren weten we nooit wat we aantreffen”, zegt Rogert 

Mulder, “en het vervolg is nooit een geijkt pad. De aard van 

de onderneming, de persoon van de ondernemer, zijn letsel 

en zijn herstelmogelijkheden, de nabestaanden wanneer de 

ondernemer is overleden, dit alles bepaalt hoe we te werk 

moeten gaan. Van belang is dat we van de ondernemer of 

diens naasten voldoende vertrouwen krijgen. Dat de onder-

nemer zijn hele ziel en zaligheid moet blootleggen, inclusief 

zijn jaarcijfers en zijn aangifte voor de inkomstenbelasting, 

is natuurlijk wel wat.”

3D-intake
Voor zo’n zorgvuldige start van het bedrijfskundig adviestra-

ject heeft Wibbens Advies de 3D-intake ontwikkeld. Er ligt 

immers een driedimensionaal gegeven aan de problematiek 

ten grondslag: het individu, de ondernemer en de onderne-

ming. Mulder: “Gaat het goed met de onderneming en weet 

de ondernemer dat zijn bedrijf doorloopt, dan geeft hem 

dat rust en dat bevordert zijn herstel. Het individu vaart daar 

wel bij en het beperkt de schade. De 3D-intake is daarom 

een gezamenlijke activiteit van de arbeidsdeskundige en de 

bedrijfskundige van Wibbens Advies. De arbeidsdeskundige 

richt zich vooral op het individu met zijn of haar letsel, het 

herstel daarvan en de re-integratie. De bedrijfskundige kijkt 

naar de onderneming en het functioneren van de onderne-

mer daarin. Gezamenlijk gaan we na hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat de continuïteit van de onderneming gewaar-

borgd blijft in de periode dat de ondernemer kan herstellen. 

Alles moet erop gericht zijn dat de ondernemer na zijn her-

stel weer in de rijdende trein kan stappen en niet zijn onder-

neming weer helemaal moet opbouwen.”

Onafhankelijk advies 
Wibbens Advies wordt zowel door de aansprakelijke verze-

keraar als door de belangenbehartiger van het letselschade-

slachtoffer ingeschakeld. “We werken altijd onafhankelijk”, 

benadrukt Rogert Mulder. “In het gesprek met de onderne-

mer proberen we zo goed mogelijk duidelijk te maken dat 

we onafhankelijk adviseren en niet voor de verzekeraar of 

voor de belangenbehartiger werken.” Niet zelden is het de 

vraag van de verzekeraar om het verlies aan verdienvermo-

gen van de ondernemer in beeld te brengen. Mulder: “De 

ondernemer voegt waarde aan zijn onderneming toe, an-

ders zou het een zelfsturende organisatie zijn waarvan de 

omzet en het resultaat hetzelfde zouden blijven. Soms zie je 

de omzet inderdaad gelijk blijven, maar zijn daar wel extra 

kosten voor gemaakt. Ook kan het zijn dat er minder effici-

ent is gewerkt of dat de marges zijn verslechterd. Dit alles 

zie je dan in het resultaat terug. Het komt erop neer dat we 

de jaarcijfers voorafgaand aan het ongeval analyseren en die 

vergelijken met de jaarcijfers na het ongeval. Door de cijfers 

op een juiste manier te interpreteren komen we tot verschil-

len, die dan de invloed van het ongeval binnen het bedrijf 

kunnen zijn. Op die manier kijken we naar het verlies aan 

verdienvermogen.”

Discussie
Natuurlijk kan de uitkomst van deze exercitie discussie ople-

veren, maar dan met name tussen de verzekeraar en de be-

langenbehartiger. “Als onafhankelijke partij kijken wij naar 

feitelijkheden en cijfers”, zegt Rogert Mulder. “Daar kunnen 

we een analyse op uitvoeren. Is het anders, dan moeten er 

gegevens worden aangeleverd die het tegendeel bewijzen. 

Regelmatig merk je dat er discussie ontstaat doordat zaken 

onduidelijk zijn. Het is daarom verstandig ons zo snel mo-

gelijk in zo’n proces in te zetten, zodat we een helder beeld 

krijgen hoe het reilen en zeilen binnen de onderneming is 

en wat de ondernemer daar zelf aan bijdraagt. Dat maakt 

het makkelijker de cijfers te interpreteren. Natuurlijk krijg je 

discussie als er een schadebedrag wordt genoemd zonder 

onderbouwing erbij, maar dat is veel minder het geval als 

er een goede rapportage van ons over het bedrijf en de on-

dernemer ligt.”

Korte lijnen
In het traject van arbeidsdeskundig en bedrijfskundig ad-

vies houdt Wibbens Advies alle werkzaamheden in eigen 

huis. “Wij geloven in korte lijnen tussen de arbeidsdeskun-

dige en de bedrijfskundige”, zegt Mulder. “De vorderingen in 

het proces van de re-integratie kunnen van invloed zijn op 

het proces van de bedrijfskundige en andersom. Bovendien 

kunnen we samen beslissen om nog andere deskundigheid 

in te schakelen. We geloven wat dat betreft in ons eigen 

concept en ook dan kunnen korte lijnen heel belangrijk zijn.” 

Aanvullende deskundigheid kan bijvoorbeeld door een sys-

teemcoach of een herstelcoach van Wibbens Advies worden 

geleverd. De systeemcoach kan de naasten van het slachtof-

fer helpen de gewijzigde situatie te accepteren of het verlies 

te verwerken. De herstelcoach kan de ondernemer begelei-

den bij zijn herstel. Ook kan een bedrijfskundige van Wib-

bens Advies de ondernemer coachen. Rogert Mulder: “Echte 

ondernemers staan uiteindelijk wel weer op en zien ook 

weer kansen en mogelijkheden, maar sommigen kunnen 

daar gedurende een bepaalde periode coaching bij gebrui-

ken. Het is dan zaak de ondernemer tot nieuwe ideeën en 

activiteiten te laten komen, waarvoor we heel pragmatisch 

een soort van ondernemingsplan opstellen. Vaak lukt het 

zo’n ondernemer dan om zijn ideeën weer wat meer kracht 

bij te zetten.”

Goed overleg
In de case van de vishandel, waarin de vader was weggeval-

len, deed zich het fenomeen voor dat de omzet kort na het 

ongeval een behoorlijke groei liet zien. Dit nam echter niet 

weg dat er toch een verlies aan verdienvermogen kon zijn 

opgetreden. Rogert Mulder: “Het gaat erom daar met alle 

partijen goed overleg over te hebben. Het is niet zo dat ik als 

bedrijfskundige de cijfers opvraag en wel iets zal berekenen. 

Wij streven ernaar vertrouwen te wekken en zaken in har-

monie tot een goed einde te brengen. Ik denk dat dit op alle 

fronten in de letselschadebranche heel erg belangrijk is.”  <

Als onafhankelijke partij kijken 
wij naar feitelijkheden en cijfers. 
Daar kunnen we een analyse op 
uitvoeren
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Meer dan 600 aanwezigen 
op het PIV-congres over de 
toekomst

De toekomst van de letselschadebehandeling, de toekomst van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en 

de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht in Nederland waren de niet geringe hoofdthema’s van het PIV-congres op 

vrijdag 29 maart 2019 in DeFabrique in Utrecht. De chronologische tegenstelling tussen de futuristische visies van de 

sprekers en de historische, hier en daar enigszins vervallen mengvoederfabriek waarin het evenement plaatsvond, droeg 

bij aan een gezamenlijk gevoel van urgentie: de toekomst begint al vandaag en niet pas morgen. Maar liefst meer dan 600 

deelnemers aan het congres konden deze ervaring met elkaar delen.

Debatleider en presentator bij BNR Nieuwsradio Maarten 

Bouwhuis was de dagvoorzitter van het, wat locatie en op-

zet betreft, totaal vernieuwde PIV-congres. De oproep aan 

de aanwezigen, namelijk ‘creëer je eigen toekomst’, vond 

Bouwhuis enigszins tricky. Hij zei: “Wanneer iedereen zijn ei-

gen toekomst creëert, volgens zijn eigen beeld van perfec-

tie, dan vrees ik dat we het met z’n allen en met de aarde niet 

gaan redden. Ik denk dat we gezamenlijk naar de toekomst 

moeten kijken en allemaal een beetje water bij de wijn moe-

ten doen. In uw vakgebied gebeurt in wezen hetzelfde. Wan-

neer iedereen naar het hoogste doel streeft, het maximaal 

haalbare verdienmodel waar de een blij mee is en de ander 

altijd de verliezer is, dan rent u met z’n allen naar een piek en 

dat is een onhoudbare situatie. Mij lijkt het Rijnlandse model 

beter, waarin gezamenlijk naar een mooie uitkomst wordt 

gestreefd, waarmee iedereen tevreden kan zijn en die duur-

zaam is, ook financieel.”

Vernieuwen, maar ook verbeteren
Het inhoudelijke programma van het PIV-congres werd 

voorafgegaan door toespraken van Etienne de Cooker, voor-

zitter van het bestuur van het PIV, en Marjoleine van der 

Zwan, die op het congres afscheid nam als directeur. Van 

der Zwan werd in 2016 aangesteld om het PIV ‘futureproof’ 

te maken en volgens De Cooker was die opdracht nu vol-

tooid. In het verlengde daarvan had het bestuur besloten 

de focus weer sterker op de inhoud te leggen. In haar af-

scheidsspeech benadrukte Marjoleine van der Zwan dat de 

toekomstbestendigheid van het PIV vooral was gerealiseerd 

door de jongere generaties meer bij het werk van het insti-

tuut te betrekken. De nieuwe trendy opzet van het congres 

en de modernisering van de communicatiemiddelen van 

het PIV zijn daar voorbeelden van. Wie Van der Zwan gaat 

opvolgen is nog onbekend. Voorlopig zal Marco Speelmans, 

business manager Personenschade bij Aegon Nederland, de 

taken van directeur waarnemen. Bestuursvoorzitter De Coo-

ker sprak de aanwezigen ook nog toe naar aanleiding van 

een uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin 

de personenschadebehandeling aan de kant van verzeke-

raars was bekritiseerd. Hij zei: “Toen het PIV werd opgericht, 

was ‘het slachtoffer centraal stellen’ het credo. Gaan we nu 

met z’n allen, en dan bedoel ik echt iedereen: verzekeraars, 

belangenbehartigers en alle andere betrokken partijen, van-

uit een verdienmodel redeneren en elkaar de zwarte piet 

toespelen, dan wordt ‘het slachtoffer centraal stellen’ een 

ingewikkeld verhaal. We zullen niet alleen de vernieuwing 

moeten bekijken, maar intussen ook de verbetering. Daar is 

het PIV voor opgericht, voor het verder brengen van de pro-

fessionalisering en het elke dag opnieuw bekijken hoe we 

het slachtoffer centraal kunnen stellen. Alleen dan behou-

den we, en krijgen we op onderdelen, een eerlijk, rechtvaar-

dig en betaalbaar systeem.”

Exponentiële organisaties 
Yuri van Geest is ambassadeur van de Singularity-beweging. 

Deze gaat ervan uit dat verschillende exponentieel groei-

ende technologieën – bijvoorbeeld quantum computing, 

blockchain, artificial intelligence en nanotechnologie – el-

kaar gaan versterken en zo tot een radicale innovatie zul-

len leiden ten aanzien van grote actuele vraagstukken op 

het gebied van water, voedsel, onderwijs, zorg, klimaat en-

zovoort. In dit licht bezien ontstaan er nu al nieuwe typen 

organisaties, de exponentiële organisaties, die tien keer ef-

ficiënter, effectiever en ook sneller zijn dan klassieke line-

aire organisaties in dezelfde sector. Van Geest: “Exponentiële 

organisaties maken gebruik van alle nieuwe technologieën, 

maar ook van nieuwe organisatiestructuren, -culturen, ma-

nieren van aansturen en vormen van leiderschap. Een be-

langrijk kenmerk van de exponentiële organisatie is de ‘pur-

pose’, het hogere doel. Geld verdienen blijft belangrijk, maar 

het hogere doel om de wereld te verbeteren maakt een or-

ganisatie exponentieel.” 

Nieuwe vormen van leiderschap
Over de nieuwe vormen van leiderschap zei Van Geest: “Ne-

gentig procent van de huidige leiders gaat de stap naar de 

toekomst niet maken. Ze willen het niet, kunnen het niet, 

hebben geen tijd of alle drie. Hoe komt dit nou? De hoofd-

reden is dat het tegenwoordig nogal moeilijk is om CEO te 

zijn. De huidige CEO’s staan onder een enorme druk in de 

vorm van aan elkaar tegengestelde krachten. Sommigen 

zijn niet moedig, zijn hun hele leven risico-avers geweest, 

komen aan de top en moeten dan zichzelf ontwrichten en 

vernieuwen en zelfs risiconemend worden. Dat is natuurlijk 

nogal wat.” De nieuwe leider is volgens Yuri van Geest meer 

kwetsbaar, open, ‘purpose driven’, authentiek, consistent 

en consequent. Nieuwe leiders gaan vooral meer horizon-

tale ecosystemen in en rondom hun bedrijf bouwen, om 

samenwerkingsverbanden te creëren met hackers, develop-

pers, startups, concurrenten, kennisinstituten en overheden, 

steeds met het hogere doel voor ogen om de wereld te ver-

beteren. “Moderne leiders moeten moediger dan vroeger 

zijn, willen ze überhaupt een kans maken in de komende 

jaren relevant te blijven”, aldus Van Geest. “Ze moeten kwets-

baar zijn, kunnen niet alle vragen meer beantwoorden, de 

tijd gaat te snel, de materie is te complex. Ze moeten vooral 

ook minder directief top down zijn, maar meer faciliterend, 

met het oog op het co-creëren van antwoorden. Dat vraagt 

andere competenties: nieuwsgierigheid, creativiteit, samen-

werking, veerkracht en verbeeldingskracht.”

Aanslag in de Bataclan
Op vrijdag 13 november 2015 was Ferry Zandvliet met drie 

vrienden bij een concert van de Eagles of Death Metal in 

theater de Bataclan in Parijs toen sympathisanten van IS 

daar een aanslag pleegden. In de Bataclan kwamen 89 men-

sen om het leven, elders in Parijs vielen die dag nog eens 

41 slachtoffers. Deze gebeurtenissen haalden het leven 

Foto’s: Daan van Boerdonk

Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis is debatleider en presentator bij BNR Nieuwsradio.

Scheidend directeur van het 
PIV, Marjoleine van der Zwan, 
neemt bloemen in ontvangst uit 
handen van de voorzitter van 
het bestuur van het PIV Etienne 
de Cooker.
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van Ferry vanzelfsprekend overhoop, maar maakten hem 

vreemd genoeg ook gelukkiger. Op het PIV-congres ver-

telde hij over zijn strijd tegen polarisatie en radicalisering 

en voor verbroedering en verwerking. “Onder meer praten 

met lotgenoten heeft mij geholpen”, vertelde hij. “Ik ben een 

lotgenotengroep gestart van Nederlanders die een aanslag 

hebben overleefd. Het is een privéplatform, afgesloten van 

de buitenwereld. Het is heel fijn om met mensen om de tafel 

te zitten die ook iets heftigs hebben meegemaakt.” 

Niet in slachtofferrol kruipen
Ferry Zandvliet is sterk betrokken bij de hulpverlening aan 

slachtoffers van de aanslagen, in Nederland, maar ook in 

Frankrijk. Enkele keren per jaar gaat hij naar Parijs, om daar 

te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Van de 

Franse overheid ontving hij een behoorlijke schadevergoe-

ding, maar hij moest daar wel zelf achteraangaan. Geen en-

kele instelling in Nederland kon hem vertellen of er über-

haupt een vergoeding werd uitgekeerd en hoe hij daarvoor 

in aanmerking kon komen. Opmerkelijk is ook nog dat Ferry 

vriendschap sloot met de vader van een van de daders. Hij 

zei: “Het klinkt alsof ik de wereldverbeteraar wil uithangen, 

maar ik weiger om in de slachtofferrol te kruipen. Die rol kan 

heel veilig zijn. Je krijgt superveel aandacht. Maar uiteinde-

lijk is dat niet de aandacht die je wilt. Nu krijg ik ook nog veel 

aandacht, maar daar zit iets positiefs in en daar drijf ik op. 

Natuurlijk hebben slachtoffers het recht om boos te zijn, om 

te rouwen, maar uiteindelijk moet je weer doorpakken. En 

dat moet je helemaal zelf doen, door uit je comfortzone te 

komen en te leren met veranderingen om te gaan. Zo creëer 

je pas echt je eigen toekomst. Ik zal nooit vergeten dat 130 

mensen hun verhaal nooit meer kunnen vertellen, maar ik 

ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

Toekomst voor de polder
Sprekend over de toekomst van het aansprakelijkheidsrecht 

ging Ton Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en 

hoogleraar Privaatrecht aan Maastricht University, onder 

meer in op de zogenoemde schadevoorkomingsclaims. 

Hierbij wordt de rechter ingeschakeld om een maatregel 

opgelegd te krijgen waarmee een bepaalde schade kan 

worden voorkomen. Daar zijn inmiddels al diverse voorbeel-

den van, onder meer ten aanzien van de beveiliging van een 

onbewaakte spoorwegovergang in Winsum, het gebruik 

van bepaalde autobussen in het rayon Hoogeveen-Meppel, 

het veiliger maken van een landbouwweg in Friesland en in 

zekere zin is de klimaatzaak van Urgenda tegen de Staat der 

Nederlanden daar ook een voorbeeld van. “Aan deze zaken 

zitten nogal wat haken en ogen”, aldus Ton Hartlief. “Wie stelt 

hier de normen en wie stelt de prioriteiten? Een uitspraak 

van de rechter in dergelijke zaken kan eventuele politieke 

afwegingen doorkruisen. We leven al in een tijd waarin we 

nogal eens horen: jouw wereld is kennelijk de mijne niet en 

jij gaat mij niet vertellen hoe ik het moet hebben. En het 

gaat hierbij wel om typen claims die diep kunnen ingrijpen.” 

Afsluitend zei Ton Hartlief: “Waar gaan we heen in de toe-

komst? We staan voor ongekende technologische ontwik-

kelingen en het is wel zeker dat ons aansprakelijkheidsrecht 

daardoor wordt geraakt. Ik geloof niet in een heel uitdrukke-

lijke inzet van die schadevoorkomingsclaims. Ik geloof niet 

dat burgers met een beleidsagenda ons naar een leefbaar-

der Nederland leiden. Ik zou de samenleving van de toe-

komst vooral willen toewensen dat we daarin samenleven. 

We hebben eigenlijk niet één personenschaderecht, maar 

een gefragmenteerd beeld. Dat betekent dat we ook in de 

toekomst heel nadrukkelijk over het voorkomen van onge-

lijke behandeling moeten nadenken. U moet daarbij vooral 

niet lijdzaam afwachten en toezien, maar gezamenlijk uw 

verantwoordelijkheid pakken. Dan is er toekomst voor de 

polder.”

Subsessies
Na de lunch – buiten vanwege het mooie weer of in een van 

de vele karakteristieke ruimten van DeFabrique – konden de 

deelnemers twee subsessies uit een aanbod van in totaal 

negen sessies volgen. Chris van Dijk (partner bij Kennedy 

Van der Laan) en Michelle Olman (Schadefonds Gewelds-

misdrijven) bespraken interpretatieverschillen en open nor-

men met betrekking tot de Wet Vergoeding Affectieschade. 

Jørgen Simons (advocaat bij Leijnse Artz) besprak de haken 

en ogen van de AVG in de praktijk. Marieke Opdam (profes-

sional support lawyer bij Kennedy Van der Laan) gaf aan hoe 

ver de verplichting van een benadeelde reikt om na een let-

selschade in arbeid te re-integreren. Frank van Noort (ma-

nager sales en marketing bij OnlyHuman) besprak ‘design 

thinking’: een manier van denken en vooral een manier van 

doen die mensen leert snel, effectief en creatief te innove-

ren. Aart Bontekoning (mede-eigenaar van Generatiewerk) 

liet tijdens een interactieve masterclass zien en ervaren hoe 

generatiediversiteit kan worden ingezet in de schadebe-

handeling en ontwikkeling van organisaties. Gerda van ’t 

Land (slachtoffer van een verkeersongeval met een dwars-

laesie als gevolg daarvan) vertelde hoe zij in de afgelopen 
Ferry Zandvliet was ten tijde van de aanslag op vrijdag 13 november 2015 aanwezig in theater de Bataclan 
in Parijs.

Ambassadeur van de Singularity-beweging, Yuri van Geest.

Pauze in DeFabrique.

Ton Hartlief is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar 
Privaatrecht aan Maastricht University.

43 jaar de mogelijkheden van het leven wist te benutten en 

directeur werd van Landstede Buitengewoon Reizen. Linda 

Renders (directeur en mede-eigenaar van TriviumAdvies) en 

Erwin Audenaerde (registerarbeidsdeskundige bij Heling & 

Partners) stonden stil bij zorgschade in relatie tot onder an-

dere het vervallen van het Wmo-convenant in 2019. Wouter 

Hesseling (eigenaar van ‘Multitasken is een mythe’) besprak 

hoe goed of slecht multitasken is voor de productiviteit van 

mensen. Sanne Lemmers (zelfstandig coach) ging tot slot in 

op drie niveaus van werkgeluk en hoe je daar invulling aan 

kunt geven.

Plenaire interactieve sessie
Het laatste onderdeel van het vernieuwde PIV-congres was 

een plenaire interactieve sessie. De deelnemers konden 

met hun smartphone vragen beantwoorden en sommigen 

werden door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis gevraagd 

hun antwoorden toe te lichten. Wie is een ideale leider, wat 

heb je voor het laatst buiten je comfortzone gedaan en 

welke karaktereigenschap wil je graag ontwikkelen – deze 

vragen gaven voldoende stof voor een interessant vraag- 

en antwoordspel. Hilarisch was tot slot de samenvatting 

van de dag die door een poppenkastspeler werd gegeven. 

Eén vraag bleef natuurlijk onbeantwoord, namelijk wat de 

toekomst ons werkelijk zal brengen. Volgend jaar, op de 

laatste vrijdag van maart, zal daar al deels een antwoord op 

komen. <
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Andriessen Academy: 
Het leren van een vak is 
immers maatwerk!

Wij bevinden ons in de huidige tijd steeds meer in een dynamische context. Dynamisch in de zin van continue 

veranderingen die vragen om aanpassingsvermogen en het op juiste wijze verkrijgen, behouden en toepassen van kennis. 

Kennis op zich is vereist, maar is niet of onvoldoende bruikbaar als de vaardigheden ontbreken om die kennis op juiste 

wijze toe te passen. Theorie en praktijk zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het realiseren van die combinatie vormt al een uitdaging op 

zich, maar de noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter als 

gekeken wordt naar de opbouw van de huidige beroeps-

bevolking. De grootse groep werknemers wordt gevormd 

door de categorie 45-67 jaar en die gaat op enig moment 

uitstromen (bron: CBS). De leeftijdscategorieën daaronder 

zijn onvoldoende in staat om de ‘oudere werknemers’ vol-

ledig te vervangen. Kortom, er is krapte op de arbeidsmarkt 

die alleen maar groter zal worden. 

Duurzame inzetbaarheid
Ook – of misschien wel juist – binnen de branche personen-

schade is de geschetste ‘problematiek’ aan de orde. Dit raakt 

direct het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. Dit aspect staat 

hoog op de ‘agenda van de overheid’ (SER). “In onze prak-

tijk lijken wij daar weinig van te merken”, aldus Philip Cilon 

die binnen Andriessen Expertise medeverantwoordelijk 

is voor de Andriessen Academy. “Het blijft nog steeds pri-

mair de uitdaging van de organisatie en haar werknemers 

om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden op basis van 

de vereiste kennis en competenties niet alleen nu maar ook 

in de toekomst verricht kunnen (blijven) worden. Daarom 

hebben wij binnen de Andriessen Expertise Groep vorig 

jaar de Andriessen Academy opgericht. De activiteiten en 

doelstellingen zijn gericht op het delen van kennis en het 

ontwikkelen van vaardigheden die gezien worden als com-

plementair aan elkaar. Hiermee wordt onderkend dat het 

niet alleen gaat om opleiden, maar zeker ook om begeleiden 

en ontwikkelen van personenschadeprofessionals. Kortom, 

theorie en praktijk gaan samen. Geïnvesteerd werd en wordt 

in opleiden en begeleiden van jongere en minder ervaren 

collega’s door onder andere meer ervaren collega’s die over 

zowel kennis als praktijkervaring beschikken. Over en weer 

houdt dit de collega’s scherp en gemotiveerd. Kennis delen 

en van daaruit – gezamenlijk – verder ontwikkelen is daar-

binnen een ‘speerpunt’. Het kan vergeleken worden met een 

medisch specialist die operaties verricht. Die heeft dat niet 

uitsluitend geleerd vanuit de theorie, maar vooral ook door 

concrete begeleiding en het in de praktijk letterlijk zelf ter 

hand te nemen. Ook binnen de Andriessen Academy wordt 

maatwerk geleverd vanuit een concrete behoefte of consta-

teringen vanuit de eigen praktijk.”

Behoefte aan permanente ontwikkeling 
Voor de ontwikkelde modules is inmiddels veel interesse 

ontstaan bij opdrachtgevers. Zij herkenden zich in de be-

hoefte aan permanente ontwikkeling vanuit concrete prak-

tijksituaties. In dat kader vervult de Andriessen Academy de 

rol van businesspartner om zo gezamenlijk te voorzien in 

een concrete behoefte die ingevuld en mede gebaseerd is 

op de eigen ‘operationele ervaringen’. Het vak leren en blij-

ven beheersen vormen daarbij de centrale thema’s. 

Afrondend geeft Phlip aan dat er op macroniveau een pro-

bleem aan de orde is dat te typeren is als ‘krapte op de ar-

beidsmarkt’. “Op mesoniveau merken wij dat ook in de per-

sonenschadebranche. Het werven en competent houden 

van medewerkers binnen een dynamische – op kennis en 

kunde gebaseerde – branche vergt veel inspanning en ook 

zorg. Organisaties – en wij zijn nu beland op microniveau – 

kunnen dit niet negeren en zullen hierop moeten acteren. 

De Andriessen Academy voorziet in deze behoefte door the-

orie en praktijk te bundelen om van daaruit inhoud en vorm 

te kunnen geven aan concrete verzoeken en behoeften. Het 

leren van een vak is immers maatwerk!” <

Philip Cilon is medeverant-
woordelijk voor de Andriessen 
Academy die in 2018 werd 
opgericht door de Andriessen 
Expertise Groep.

Het werven en competent 
houden van medewerkers vergt 
gerichte inspanning

PERSONENSCHADE
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Herstelgerichte dienstverlening, 
óók voor de omlevenden

Net terug van ’t wandelen met Guus en mijn gsm gaat: ‘anoniem’. Lekker laten rinkelen. Maar 3x achter elkaar is toch 

vreemd, dus opnemen. Toen stond de wereld stil….”U spreekt met traumachirurg dr. Lameijer van ’t VUMC in Amsterdam. 

Uw dochter heeft een zeer ernstig ongeluk gehad en u moet snel komen.” Dat stond op dinsdag 28 maart 2017, 9.55 uur, in 

het dagboek van Marjo. Dag 1.

Stefanie fietst zoals iedere morgen naar kantoor in Amster-

dam waar ze werkt als officemanager. Onderweg wordt ze 

geschept door een auto en komt ten val op haar hoofd. Er 

is geen schrammetje te zien, Stefanie heeft geen enkele 

blauwe plek. De automobilist was gewoon doorgereden, en 

bekommerde zich niet om haar. Stefanie is meteen buiten 

bewustzijn. Iemand belt 112 en vertelt in paniek dat Stefa-

nie niet meer reageert. De meldkamer reageert adequaat 

en schat de ernst van de situatie goed in. Een ambulance 

brengt Stefanie naar het VUMC en binnen 45 minuten ligt zij 

op de operatietafel. Dr. Lameijer spreekt van een zeer ernstig 

hersenletsel, de eerste 72 uur zijn cruciaal en Stefanie wordt 

uit voorzorg in coma gehouden. De politie vertelt later dat 

de doorgereden automobilist zich gemeld heeft.

“Dan staat je wereld helemaal op z’n kop. Je leven gaat ver-

der als in een roes,” vertelt Marjo. Gedurende vier maanden 

zitten ouders, partner, zus en schoonouders onafgebroken 

aan het bed van Stefanie. “Ze wordt zo meteen wakker, ze 

fopt ons. Dat heb ik weken gedacht, maar het werkt niet zo-

als in een film.” Gelukkig ontwaakt Stefanie na acht weken en 

kan er na drie maanden zeer laag bewustzijnsniveau voor-

zichtig gestart worden met een revalidatietraject.  Ze is aan 

haar linkerzijde verlamd en ook haar spraak is aangetast. 

Stefanie moet alles opnieuw leren, van kauwen en doorslik-

ken tot (eenvoudige) motorische bewegingen met vingers 

en hand.

Intensief traject
Het begin van een intensief traject waar ouders met vol-

ledige toewijding en zonder enige ervaring instappen. Via 

mond-tot-mond reclame komt Marjo in contact met een be-

langenbehartiger voor letselschadeslachtoffers. Marjo ver-

telt: “Onze letselschade-expert heeft ons optimaal ontzorgd, 

van de contacten met de aansprakelijkheidsverzekeraar tot 

het geven van richting over het verkrijgen van praktische 

zorg, en ons verder ook de weg gewezen op juridisch ge-

bied.”

Na verloop van tijd ervaren de ouders echter dat de hele si-

tuatie een enorme wissel trekt op hun emotionele gesteld-

heid, en ook fysiek een forse belasting met zich meebrengt. 

De gevolgen van het ongeluk treffen daardoor het hele ge-

zin. 

“Ik pleit voor oprechte aandacht voor het welzijn van de 

naasten, meestal ook de mantelzorgers van iemand met her-

senletsel,” zegt herstelcoach en letselschademediator Judith 

Dingemanse. 

“Zodra de ‘gezonde partner’ van iemand met hersenletsel 

overspannen en gestrest raakt, kan het hele gezin er onder 

gaan lijden, met alle gevolgen van dien voor de continuïteit 

van het herstelproces van het slachtoffer. Het is heel belang-

rijk om al bij aanvang van het herstelproces alert te zijn op 

de mentale weerbaarheid van de naasten, en dat ook nog 

jaren na het letsel te blijven.”  

Herstelcoachingtraject
De belangenbehartiger herkende de signalen van fysieke en 

emotionele uitputting bij de naasten van Stefanie en stelde 

bij de aansprakelijkheidsverzekeraar een gericht herstelcoa-

chingtraject voor ten behoeve van hen. 

Een traject waarbij specifiek hulp verleend wordt aan part-

ners en andere naasten van mensen met hersenletsel, ge-

richt op het herstel en het verbeteren van hun sociale en 

emotionele weerbaarheid.  Aspecten die daarbij aan de orde 

komen zijn onder meer:

n Rouwen om een levende

n Tegenstrijdige gevoelens naar het gezinslid met 

 hersenletsel

n Dreigende overbelasting als mantelzorger

n Onvoldoende energie om het eigen leven op te pakken

n Geen of verminderde sociale steun

n Voortdurende stress door het conflict tussen 

 verschillende rollen, onder tijdsdruk bovendien

n Problemen met het veranderde gedrag

n Problemen met de veranderde persoonlijkheid

n Geen energie voor het eigen verwerkingsproces.

Het helpt naasten te spreken over hun tegenstrijdige gevoe-

lens ten aanzien van het slachtoffer binnen de gezinssitu-

atie. Het helpt om met iemand te spreken die begrijpt dat 

men er nog niet aan toe kan zijn om de situatie ‘een plekje 

te geven’, omdat men nog midden in het herstelproces zit. 

“De herstelcoach brengt wat ik maar noem de omlevenden 

van het slachtoffer verbeterd inzicht in de problematiek 

waarmee zij worstelen, en ondersteunt hen om zelf regie en 

verantwoordelijkheid te nemen over die aspecten waaraan 

men wil en kan werken tijdens deze emotionele vrijwel per-

manente rollercoaster, en over volgorde en tempo daarvan,” 

aldus Judith. 

April 2019, hoe gaat het nu met Stefanie?
Nederland had ten tijde van het ongeluk één gespeciali-

seerd revalidatiecentrum voor comapatiënten: Leypark in 

Tilburg, maar daar werden alleen patiënten tot 25 jaar toe-

gelaten. Op 3 september 2018 ging het Daan Theeuwes 

Center (DTC) in Woerden open, naar het voorbeeld van het 

succesvolle Shepherd Center in Atlanta. Daar worden NAH-

patiënten met een zeer intensieve revalidatietherapie gesti-

muleerd. Marjo: “Helaas waren er in Woerden nog geen mo-

gelijkheden voor onze dochter van 31 jaar.  Stefanie heeft 

een langer revalidatietraject nodig dan de patiënten die nu 

bij het DTC behandeld kunnen worden.” Mede dankzij een 

crowdfundingsactie volgt Stefanie momenteel het inten-

sieve revalidatietraject in het Shepherd Center in Atlanta. 

Zorgverzekeraars bekijken nu of patiënten zoals Stefanie in 

een ‘tweede-kans-programma’ te Woerden kunnen worden 

toegelaten. 

Stichting Steef4all
Marjo en Simon willen met hun verhaal anderen helpen. In 

Nederland zijn honderden comapatiënten ouder dan 25 jaar 

die nog niet in aanmerking kunnen komen voor revalidatie. 

Zij vallen letterlijk tussen wal en schip. Neuropsycholoog 

Henk Eilander trekt zich het lot aan van deze patiënten en 

ondersteunt Marjo en Simon.  Marjo en Simon willen laten 

zien dat je niet moet opgeven en moet blijven vechten voor 

wat jij denkt dat het beste is voor jouw naaste. “Nee is niet 

het goede antwoord, blijf kansen zien en grijpen en haal al-

les uit het revalidatietraject.”

Zij hebben mede daarom Stichting Steef4all opgericht, met 

als doel blijvende aandacht voor Stefanie en andere lotge-

noten met NAH voor wie, gelet op hun leeftijd, geen pas-

sende voorzieningen beschikbaar zijn. <

Judith Dingemanse is Mfn mediator, herstelcoach en directeur van 
LetselVerhalen BV
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Heb je een eetcafé, snackbar 
of een andere buitengewone
horecaonderneming?
Voor jou als horecaondernemer is het niet altijd makkelijk 
om een verzekering te vinden die goed aansluit bij jouw 
bedrijf. OOM verzekert het ongewone. Zodat ook jouw 
horecaonderneming gewoon goed verzekerd is. 
Ook wanneer je er even niet bent.
 

Kijk voor onze verzekeringen op:

www.oomverzekeringen.nl

dat voor jouw 
bedrijf gastvrijheid 
heel gewoon is. 
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Wie draait op voor de kosten van de BGK?
Een slachtoffer van een ongeval mag zelf bepalen wie zijn of haar belangen zal behartigen tijdens een letselschade-

procedure. In letselschadedossiers kunnen de buitengerechtelijke kosten van belangenbehartigers ter discussie komen 

te staan. 

Op grond van artikel 6:96 lid 2 BW dienen deze kosten van rechtsbijstand 

(hierna: de BGK) te worden vergoed door de aansprakelijke partij. De BGK 

vormt een schadepost van de gelaedeerde partij en wordt bepaald aan de 

hand van de dubbele redelijkheidstoets, waarvoor men aan twee eisen moet 

voldoen. Daarnaast is het mogelijk om bij de berekening van de BGK gebruik 

te maken van de PIV-staffel. Hieronder zal ik de dubbele redelijkheidstoets 

en de PIV-staffel bespreken. Vervolgens zal ik de BGK zonder een aansprake-

lijke partij bespreken. Tot slot zal ik een conclusie trekken.

Dubbele redelijkheidstoets
De dubbele redelijkheidstoets staat weergegeven in artikel 6:96 lid 2 BW. 

In het laatstgenoemde artikel staan twee eisen vermeld. Allereerst moeten 

de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn geweest om 

schadevergoeding te verkrijgen (zie het Amev/Staat-arrest, HR 16 oktober 

1998, NJ 1999/196). Het inschakelen van een deskundige belangenbehar-

tiger dient derhalve noodzakelijk te zijn. Ten tweede dienen de gemaakte 

kosten naar hun aard en omvang redelijk te zijn. Bij een eigen schuld wordt 

de vergoedingsplicht van de BGK in beginsel verminderd met hetzelfde per-

centage als de primaire schadevergoeding. Conform artikel 6:101 BW is het 

mogelijk een billijkheidscorrectie toe te passen, die tot een ruimere vergoe-

ding van de totale schade kan leiden. Dit is afhankelijk van de concrete om-

standigheden van het geval. 

PIV-staffel
De PIV-staffel hanteert een vaste regel die uitgaat van een verhouding tus-

sen de hoogte van een uit te keren schadevergoeding en de kosten van 

rechtsbijstand. Voor deelname aan de PIV-staffel dient men in beginsel daar-

mee vooraf in te stemmen als belangenbehartiger. Conform artikel 6:96 lid 

2 BW is de BGK een onderdeel van de schadevaststelling. Uit diverse recht-

spraken blijkt dat de PIV-staffel niet als een leidende maatstaf kan gelden. 

Desondanks worden de kosten van de kantoren die niet bij een PIV-conve-

nant zijn aangesloten, beoordeeld op basis van deze staffel. Men vergeet 

echter dat de voordelen die een PIV-convenant met zich meebrengt niet 

worden genoten door de laatstgenoemde kantoren. Te denken valt aan het 

ontvangen van een voorschot van € 3.000,00, ongeacht de erkenning van 

de aansprakelijkheid. Uiteraard dienen de uiteindelijk gemaakte kosten in 

alle redelijkheid beoordeeld te worden. Uit de praktijk is echter gebleken 

dat de schadecomponenten pas in het verloop van de procedure concreet 

worden. Ieder lichaam is uniek, en reageert anders op een herstelprocedure. 

Derhalve is het niet eenvoudig om de totale schade van tevoren te overzien 

en is het onredelijk om de PIV-staffel als een leidende maatstaf te zien voor 

de berekening van de BGK.

Geen aansprakelijke partij
Is er geen aansprakelijke partij aan-

wezig bij een casus, dan bestaat er 

nog een alternatief. Een Schade-

verzekering Inzittenden (SVI) is een 

dekking die in het leven is geroepen 

door verzekeraars om de geleden 

letselschade van slachtoffers te 

vergoeden. Sommige verzekeraars 

proberen onder de BGK uit te ko-

men door de BGK uit te sluiten van 

de polis. Gelet op artikel 7:959 lid 1 

BW komen de ‘kosten ter vaststel-

ling van de schade’ voor vergoeding 

in aanmerking. Er is echter geen aanleiding om de BGK uit te zonderen van 

de ‘kosten ter vaststelling van de schade’ als bedoeld in lid 1 van artikel 7:959 

BW. Het feit dat de BGK als vermogensschade wordt aangemerkt kan niet als 

een legitiem argument worden gebruikt. Indien de schade beperkt kan wor-

den dienen de kosten ter vaststelling van de schade door de verzekeraar te 

worden voldaan, aldus de wetgever. Een gelaedeerde mag er redelijkerwijs 

van uitgaan dat de verzekeraar de kosten die gepaard gaan met de afwikke-

ling van de zaak, voor haar rekening neemt. 

De BGK kan derhalve worden omschreven als ‘redelijke kosten tot de vast-

stelling van de schade’ als bedoeld in artikel 7:957 BW i.s.m. artikel 7:959 lid 

1 BW. Tevens is de verzekeraar gehouden om de BGK te voldoen voortvloei-

ende uit de eisen van redelijkheid en billijkheid conform artikel 6:248 lid 1 

BW. Uit de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 19 529, nr. 3) blijkt dat 

er aansluiting is gezocht met artikel 6:96 lid 2 BW. 

Tot slot nog het volgende. De polisvoorwaarden die door de verzekeraar zijn 

opgesteld, moeten in geval van twijfel ten gunste van de verzekerde worden 

uitgelegd. Daarbij is de letterlijke tekst niet doorslaggevend, maar is de be-

tekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijker-

wijs aan de bedingen toekennen en hetgeen zij daaromtrent redelijkerwijs 

van elkaar verwachten relevant (Haviltex-criterium). 

Concluderend: de buitengerechtelijke kosten dienen in beginsel door de 

(aansprakelijke) verzekeraar volledig te worden voldaan. De PIV-staffel mag 

niet leidend zijn bij de berekening van de BGK. Het is voorts wettelijk niet 

toegestaan om deze kosten van de polis uit te sluiten. Bij twijfel zal de recht-

spraak dit vraagstuk nader uitkristalliseren. <

Yakup Terzi, Managing partner bij Trias Legal

Door Yakup Terzi
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Lucas Hogeling Naam:  Lucas Hogeling (31) |  Functie: advocaat | Studie: Rechtsgeleerdheid, master Privaatrecht (aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht) aan de VU Amsterdam
 Werkt bij: Beer advocaten | Sinds: 2014

Waarom ben je letselschadeadvocaat geworden?
Tijdens mijn studie hadden lang niet alle vakken mijn onverdeelde aandacht. 
Het aansprakelijkheidsrecht sprak mij aan vanwege de soms spectaculaire  
casus in combinatie met de invoelbare, diep ingrijpende gevolgen voor 
betrokkene(n). Toen ik de kans kreeg om bij Beer advocaten in die zaken 
voor slachtoffers op te treden, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Beschrijf jezelf in een aantal trefwoorden
Toegankelijk, betrokken, relativerend en ad rem.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als advocaat?
Ik hoor veel dat ik een scherpe pen heb en dat ik daar ‘meer mee zou moeten 
doen’. Hoewel ik dat buiten mijn werk tot nog toe eigenlijk maar beperkt 
doe, helpt het mij daarbinnen om de belangen van mijn cliënten goed te 
kunnen behartigen. Juridische teksten zijn voor onze cliënten vaak moeilijk 
te doorgronden, soms onnodig ingewikkeld en nogal stoffig. Volgens mij 
ben ik goed in staat om cliënten op een laagdrempelige en heldere manier 
te adviseren over hun zaak en kan ik ook mijn standpunten tegenover we-
derpartij of rechtbank mooi verwoorden.

Wie is je grote leermeester?
Onder de vleugels van John Beer heb ik intensief kunnen werken aan de 
grootste zaken op ons kantoor. Door mee te kijken, doen en denken leer je 
ontzettend veel. Ik vind het mooi en inspirerend om te zien dat John ook na 
meer dan veertig jaar nog altijd niets van zijn bevlogenheid voor het vak en 
zijn cliënten is verloren.

Worden jongeren in de branche voor vol aangezien?
Tijdens mijn periode als advocaat-stagiaire kreeg ik wel de indruk dat ik door 
meer ervaren wederpartijen werd getest. Meer dan eens ben ik met stand-
punten om de oren geslagen die tegenover bijvoorbeeld mijn patroon nooit 
werden ingenomen. Een enkele keer heb ik ook een uitvoerig telefonisch 
college gekregen van een wederpartij, die mij dan uitlegde hoe ik een en 
ander waarschijnlijk had bedoeld. Mijn ervaring de afgelopen jaren is dat je 
vanzelf serieus wordt genomen als je je werk goed doet.

Favoriete app?
LiveScore – blijf ik lekker op de hoogte. 

Welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Samen met John Beer behartig ik de belangen van Abdelhak Nouri, die in 
juli 2017 op het veld in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand. De 
gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend en de impact op alle betrokkenen en 
de maatschappij was en is bijzonder groot. De niet aflatende inzet en betrok-
kenheid van zijn familie hebben veel indruk op mij gemaakt en zullen mij 
denk ik altijd bijblijven.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
The Matrix

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Ik hou niet zo van t-shirts met teksten erop.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
De Verenigde Staten vind ik het meest fascinerende land dat ik ken. In 2013 
heb ik een rondreis van twee maanden gemaakt in het westen van de VS in 
een ontzettend Amerikaanse camper. Dat was echt fantastisch en reden om 
even een sabbatical te nemen.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Kwaliteit, betrokkenheid en positivisme. Zowel op het werk als daarbuiten. 
Met een goede collega kun je inhoudelijk overleggen, maar kun je ook even 
de boel de boel laten met een biertje op de vrijdagmiddag. Of donderdag-
middag.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
In letselschadezaken is er een steeds terugkerende discussie met wederpar-
tijen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand. 
Dat zou van mij wel afgelopen mogen zijn.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Je hoort nog wel eens dat letselschadeadvocaten als aasgieren op slachtof-
fers duiken en rijk worden van het leed van anderen door een deel van de 
schadevergoeding op te strijken. Dit terwijl no-cure-no-pay-afspraken ad-
vocaten in beginsel helemaal niet zijn toegestaan. In zekere zin is de stelling 
dat letselschadeadvocaten hun brood verdienen door het leed van een an-
der natuurlijk niet onjuist, maar goed: dat geldt voor bijvoorbeeld de dokter 
ook.

Als je geen letselschadeadvocaat was geworden, welk vak had je dan 
gekozen?
Dan was ik presentator geworden bij Studio Sport en ik sluit niet uit dat ik dat 
stiekem alsnog wel eens ambieer.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Behalve voor de hand liggende antwoorden vanwege de ervaring van seni-
oren, leer ik van senioren soms geweldig archaïsch taalgebruik en (potjes)la-
tijn. Zo ik de arrogantie zou hebben – quod driewerf non! -  om te menen dat 
ouderen in het vak ook iets van mij kunnen leren, zou ik dat vooral zoeken 
in digitalisering van de praktijk en een frisse blik op misschien vastgeroeste 
oude gewoonten en taalgebruik.

Wat is aantrekkelijk in je werk? 
Aantrekkelijk van het werk op mijn kantoor vind ik de ruimte die er voor de 
advocaten is om te specialiseren in dat terrein van het aansprakelijkheids-
recht dat iemand aanspreekt. Ik ben een liefhebber van sport en vind alle 
sporten waar een bal bij wordt gebruikt geweldig (en de darts ook). Binnen 
Beer advocaten leg ik mij dan ook veel toe op zaken waar letsel is ontstaan 
bij een sport- of spelsituatie en op sporters met letsel.

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Justin Timberlake in de Ziggo Dome

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
The Matrix en Dennis Bergkamp

Is er een tekort aan jonge mensen in de branche?
Die indruk heb ik niet. Op grote congressen lijkt het grijze haren gehalte mis-
schien wel wat hoog, maar er zijn verschillende goedlopende verenigingen 
voor de jongeren in het wereldje. Zo is de VJPP een succes gebleken en is er 
op Europees niveau een levendige Young Lawyers Group van PEOPIL. Ook bij 
Beer advocaten werken veel mensen van niet veel ouder dan 30, dus daar-
over heb ik niet zo gek veel te klagen.
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JUBILEUMEDITIE RENDEZ-VOUS D’EXPERTISE

Richard Engelfriet was zowel spreker als dagvoorzitter bij 
de Branches RCF & Toedracht

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

SCHADEBOULEVARD

Wat weet nog niemand van je?
Dat ik ontzettend goed ben in FIFA op de PlayStation en in bowlen. Of nie-
mand dat van mij weet vraag ik mij nu af, want ik schep daar graag onge-
vraagd over op. 

Wat is je favoriete restaurant
Ik ben fan van chefkok Julius Jaspers en mag graag eten bij zijn restaurant 
HappyHappyJoyJoy in Amsterdam. Ook de Rotisserie in Amsterdam-Oost is 
super.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
De bezuinigingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de wet die voorziet in de moge-
lijkheid van vergoeding van affectieschade. Daarmee hebben nabestaanden 
en naasten van slachtoffers die door toedoen van een ander zijn overleden 
of ernstig letsel hebben opgelopen recht op vergoeding van affectiescha-
de: een vorm van immateriële schadevergoeding vanwege het verdriet dat 
daardoor wordt veroorzaakt. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik wil mij blijven ontwikkelen tot een steeds betere letselschadeadvocaat, 
maar vooral ook het plezier in mijn werk behouden.

Op donderdag 4 april vond in het Van der Valk 

Hotel in Vianen het jaarlijkse Rendez-Vous 

d’Expertise van het NIVRE plaats. In de ochtend 

mochten 55 jubilarissen, onder wie voorzitter 

Hans de Hoog, een zilveren jubileumspeldje in 

ontvangst nemen. Het jubileumspeldje wordt 

sinds 2016, het jaar waarin het NIVRE 25 jaar 

bestond, jaarlijks uitgereikt aan degenen die 25 

jaar onafgebroken in het Register ingeschreven 

hebben gestaan. Alle jubilarissen kregen tevens 

een lunch aangeboden. 

Na de lunch startte het Rendez-Vous, dat zijn 25e 

editie beleefde. De aanwezige Register-Experts 

en genodigden waren per branche verdeeld over 

zes zalen en kregen een voor hen aantrekkelijk 

programma aangeboden. In iedere zaal werd de 

opening verricht door een van de leden van het 

NIVRE-bestuur. Zo sprak voorzitter Hans de Hoog 

de branchegroep Personenschade toe, Francie 

Peters verzorgde het welkomstwoord bij de 

branchegroep Brand. 

Diverse lezingen
Gedurende de dag waren er tal van lezingen. Zo 

ging Rob Overdijkink, specialist in lithiumbat-

terijen en directeur van FSE Support, in op de 

risico’s van lithiumbatterijen. Onderzoeksjour-

nalist Maria Genova deed bij de branchegroep 

Motorvoertuigen haar verhaal over het gevaar 

van hacken. Tip: kijk niet op een site of er een 

groen slotje in de url staat. Dat slotje wordt door 

steeds meer cybercriminelen nagemaakt. Je kan 

beter kijken of er ineens streepjes in de domein-

naam staan die daar niet behoren te staan. 

Aan het eind van de dag was er een veel bredere 

ontmoeting. Een belangrijk en misschien ook 

wel het leukste moment van de hele dag, omdat 

alle experts samenkwamen tijdens een informeel 

gedeelte. Er werd druk genetwerkt tijdens deze 

25e editie van het Rendez-Vous d’Expertise.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man in een saai grijs pak’ wordt?
De vraag veronderstelt dat je actief iets moet doen om dat te voorkomen. Ik 
maak mij daar niet zo druk om. Zolang je niet vergeet dat er ook een leven 
bestaat naast het werk en dat het waardevol is om ook tijd en energie in 
andere leuke dingen te steken, komt het wel goed. 

Wat is je favoriete sport?
Tennis, voetbal en de darts. <

ADVOCATUUR

De directe actie versterkt de positie van de be-

nadeelde. Die loopt hierdoor niet het risico dat 

de voor hem bestemde verzekeringspenningen 

bij de verzekerde ‘verdwijnen’. De directe actie 

ontstaat pas zodra de verzekerde de schade 

heeft gemeld bij de verzekeraar. De gedachte 

hierachter is dat de verzekerde de keus moet 

hebben of hij de zaak zelf afwikkelt dan wel een 

beroep op zijn verzekering doet.

Indien de verzekerde een rechtspersoon is die 

inmiddels heeft opgehouden te bestaan, kan 

de directe actie zonder melding van de schade 

door de verzekerde worden uitgeoefend. In een 

recent arrest van de Hoge Raad stond ter discus-

sie of dit voor alle schades geldt of alleen voor 

de zogenaamde long-tail schades: schades die 

zich pas (na lange tijd) manifesteren nadat een 

rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan 

(zoals de gevolgen van blootstelling aan asbest). 

Het was namelijk exact dat voorbeeld dat in de 

parlementaire geschiedenis voor deze uitzonde-

ringssituatie werd genoemd.

In deze zaak viel een op een bouwplaats te-

werkgestelde werknemer door een dakplaat en 

vervolgens tien meter naar beneden, met ern-

stig letsel tot gevolg. Anderhalf jaar later stelde 

hij (ook) de hoofdaannemer aansprakelijk. Die 

bleek inmiddels echter failliet. De werknemer 

en de verzekeraar van de hoofdaannemer twist-

ten over de vraag of de werknemer een directe 

actie toekwam, ook al had de hoofdaannemer 

de schade nog niet gemeld. Anders dan het hof, 

oordeelde de Hoge Raad dat hoewel de wets-

geschiedenis alleen long-tail schades noemt 

als voorbeeld van de uitzondering op het mel-

dingsvereiste (waarvan hier geen sprake is), dit 

niet betekent dat deze uitzondering tot die ge-

vallen beperkt is. De tekst van het artikel geeft 

daar geen aanleiding toe net zomin als de hier-

voor genoemde beschermingsgedachte. Hoe-

wel de wetgever kennelijk in de veronderstelling 

was dat het meldingsvereiste in de praktijk niet 

in de weg zou staan aan de uitoefening van de 

directe actie, zou de werknemer in kwestie wél 

belemmerd worden als het meldingsvereiste 

hier onverkort zou gelden. Tenslotte kan het be-

lang van de verzekerde om buiten de verzeke-

ring om de schade af te wikkelen, geen gewicht 

in de schaal leggen als de verzekerde niet langer 

bestaat.

Het arrest doet recht aan de positie van de be-

nadeelde. Maar leidt het wezenlijk tot meer be-

scherming? Dat valt te bezien. De verzekeraar 

kan de dekkingsverweren die hij de verzekerde 

had kunnen tegenwerpen óók aan de bena-

deelde tegenwerpen. Gedacht kan worden aan 

de gevolgen van het niet tijdig melden van de 

claim, waardoor de verzekeraar in zijn belangen 

is geschaad, of het in mindering brengen van 

het eigen risico. Daar komt bij dat veel aanspra-

kelijkheidsverzekeringen claims-made polissen 

zijn die enkel dekking geven voor claims die 

tijdens de looptijd van de verzekering worden 

gemeld. Zeker in combinatie met een eventu-

ele insolventieclausule, waardoor de verzeke-

ringsovereenkomst eindigt bij faillissement, 

zijn claims die pas na het faillissement worden 

ingesteld niet gedekt. Zonder uitlooprisico trekt 

de benadeelde dan alsnog aan het kortste eind. 

Kortom, een pyrrusoverwinning…?

De directe actie: 
altijd een zegen?

Het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht zijn met elkaar verweven. Een voorbeeld is de directe actie van art. 7:954 BW 

die ervoor zorgt dat een benadeelde in een letsel- of overlijdenszaak rechtstreekse betaling van de verzekeringspenningen bij de 

aansprakelijkheidsverzekeraar kan afdwingen. 
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TAXATIE | RISICO-INSPECTIE

Door Cindy van der Helm

Troostwijk en Burghgraef van Tiel & Partners 

Overname leidt tot 
productinnovatie

Exact een half jaar geleden nam Troostwijk een meerderheidsbelang in inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners. 

Twee bedrijven die complementair aan elkaar waren versterken elkaar nu door gezamenlijk diensten aan te bieden. 

Inmiddels maken opdrachtgevers al veelvuldig gebruik van dit one-stop-shop-principe. Sterker nog, uit de overname zijn 

nu zelfs al compleet nieuwe diensten voortgekomen. Dat dit al zo snel zou gebeuren hadden beide directies niet verwacht. 

“De insteek van de overname was dat onze taxateurs en 

de inspecteurs van Burghgraef van Tiel & Partners inten-

siever zouden samenwerken en kennis zouden delen. We 

kregen zo vaak vragen waarvoor wij zelf de oplossing niet 

hebben, maar die Burghgraef van Tiel & Partners wel heeft. 

Als je langer bij een bedrijf binnen bent heb je immers een 

vertrouwensrelatie. Onze opdrachtgevers weten dat ze alle 

mogelijke vraagstukken bij ons kunnen neerleggen. Vaak 

kunnen wij een oplossing bieden, maar als het om een spe-

cialisme gaat dat wij niet in huis hebben, dan reiken wij een 

betrouwbare oplossing aan. Want die rol hebben we ook: 

onze opdrachtgevers op een gedegen manier verder hel-

pen. Maar met de komst van Burghgraef van Tiel kunnen we 

alle inspectie-gerelateerde opdrachten nu ook zelf oppak-

ken.” Aan het woord is Wiebe Westerhof, CEO van Troostwijk. 

Deze marktleider op het gebied van taxaties is gespeciali-

seerd in verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische taxaties, 

kunsttaxaties, contra-expertises en vastgoedadviezen. Met 

de overname van marktleider Burghgraef van Tiel & Partners 

zijn aan deze diensten risico-inspecties en preventieadvie-

zen toegevoegd.

Nieuwe ontwikkeling van producten
“We lopen regelmatig tegen heel bijzondere vragen aan”, 

vervolgt Wiebe. “Zo wilde een risk manager van een van 

onze grotere klanten op een kritische plek verbouwen. Of 

we even mee wilden kijken of alle maatregelen ook goed ge-

nomen waren. In het verleden hadden we die kennis niet in 

huis en hadden wij aan een dergelijk verzoek nooit zelf kun-

nen voldoen. Dan zouden wij die opdrachtgevers moeten 

doorverwijzen. Maar omdat wij nu als één team samenwer-

ken kunnen wij samen de oplossingen wél bieden. Eigenlijk 

was dit ook de aanleiding voor de overname: meer vraag-

stukken zelf kunnen oppakken, daarbij alle kennis op een 

hoop gooien en compleet nieuwe producten ontwikkelen. 

En die nieuwe productontwikkeling, dat is misschien wel het 

spannendste onderdeel dat uit die overname voortkomt.”

Vaststellen bedrijfsschadebelang
Jurjen Burghgraef neemt het gesprek over: “Het leek ons al-

tijd al logisch om de kennis van taxateurs en inspecteurs te 

bundelen. Beide disciplines zijn complementair aan elkaar 

en worden ingeschakeld voordat er schade plaatsvindt. 

Taxateurs kunnen dankzij een interne opleiding waarde-

ringsvraagstukken combineren met een quickscan voor de 

eerste risicobeoordeling. We kunnen onze gezamenlijke 

diensten zelfs uitbreiden naar bedrijfseconomische taxaties. 

Waar wij niet direct bij stilgestaan hebben, dat is dat de 

contra-experts van Troostwijk en met name zij die regis-

teraccountant zijn, over kennis beschikken die we aan de 

voorkant hard nodig hebben. Namelijk voor het berekenen 

van het bedrijfsschadebelang. Normaliter worden schade-

experts pas nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden in-

geschakeld om de bedrijfsschade te berekenen. Die kennis 

combineren we nu vooraf met de kennis van onze inspec-

teurs om voor bedrijven het correcte bedrijfsschadebelang 

te berekenen. Je ziet namelijk vaak dat de bedrijfsschade-

belangen die in de polis opgenomen worden te laag zijn. 

Ben je onderverzekerd dan krijg je te weinig uitgekeerd, 

en ga je het niet redden na schade. Bij het vaststellen van 

het bedrijfsschadebelang draait het niet alleen om de juiste 

berekening van de belangen, maar ook of de uitkeringster-

mijn wel klopt. Ook dat nemen we mee in onze analyse. Veel 

bedrijven verzekeren een onjuist jaarbelang, simpelweg 

omdat het lastig is om te bedenken hoe de situatie na een 

schade zal zijn. Troostwijk kan met haar schadekennis dit wel 

precies uitrekenen. 

Meestal zijn het accountants die het jaarbelang doorgeven. 

Te vaak zie je echter dat dat jaarbelang gebaseerd is op cij-

fers van een paar jaar ervoor. Waar men aan voorbijgaat is 

het feit dat je niet uitkomt na schade als je bijvoorbeeld snel 

groeit. Dus wat hebben wij gedaan? Wij laten onze inspec-

teurs eerst bepalen welke risico’s er zijn, waarbij we uitgaan 

van de feitelijke risico’s en van scenario’s die nog plaats moe-

ten vinden. Op deze cijfers laten we berekeningen los. Voor 

het maken van die berekeningen hebben we een model 

ontwikkeld dat gebaseerd is op kennis van onze schade-

experts ten aanzien van bedrijfsschade. Dit is iets dat wij 

alleen maar kunnen, omdat wij nu gezamenlijk optrekken. 

Troostwijk deed geen inspecties, wij geen waarderingen, en 

nu kunnen we samen alle elementen mee laten wegen. Let 

wel: na schade is er absoluut geen samenwerking. Dat hou-

den we strikt gescheiden. We spelen ieder onze eigen rol. We 

werken alleen vooraf samen, als alles nog gezond en wel is. 

Dan zoeken we de combinatie op.”

Bouwstenen voor het nemen van 
beslissingen
Wiebe: “Het vaststellen van bedrijfsschadebelangen is iets 

waar wij regelmatig met onder andere risk managers over 

sparren en waar steeds meer vraag naar komt. Wereldwijd 

wordt dit ook gezien als een van de grotere risico’s. We bui-

gen ons dan ook over bedrijfsschade die kan ontstaan in de 

supply chain: hoe ga je om met risico’s bij je toeleveranciers, 

zijn de risico’s bij de toeleverancier voldoende beperkt? Door 

de kennis van beide bedrijven te combineren kan de situatie 

bij de toeleverancier optimaal in kaart gebracht worden.

En er is nog veel meer moois te melden nu onze twee bedrij-

ven bij elkaar zijn. Zo kregen wij onlangs een mooie interna-

tionale opdracht voor een inspectie in combinatie met een 

taxatie in België, Frankrijk en Spanje. Deze opdracht zouden 

we nooit alleen gekregen hebben. En of Burghgraef van Tiel 

& Partners de inspectieopdracht gehad zou hebben? Ook 

dat betwijfelen we. De combi was in ieder geval doorslag-

gevend. Nu heeft Burghgraef van Tiel een speciale tool ont-

wikkeld zodat Troostwijk de inventarisatie goed kan doen en 

Burghgraef van Tiel haar kennis en ervaring hier op los kan 

laten. 

Eigenlijk kunnen we heel veel. Als bedrijf zien wij onszelf als 

een club die bouwstenen aanlevert waarop anderen beslis-

singen kunnen nemen. Hoe meer extra informatie je erbij 

kan leveren, hoe interessanter je wordt voor opdrachtge-

vers. En voor onze medewerkers wordt het werk nóg leuker 

dan het al is.” 

Risk managers
Jurjen vervolgt: “Wat de samenwerking aan extra werkzaam-

heden oplevert? Dat is bijvoorbeeld de schade-analyse op 

basis van gegevens uit het verleden: waar is het verkeerd ge-

gaan. Als je het schadeverloop wil beoordelen kijk je naar de 

historie. Zo kan je schade in de toekomst voorkomen. 

En waar we ook steeds vaker bij betrokken worden, dat 

zijn risicoadviezen bij geplande verbouwingen en uitbrei-

dingen. Als je bouwt volgens het bouwbesluit, loop je nou 

eenmaal een risico. Het bouwbesluit houdt namelijk alleen 

rekening met persoonlijke veiligheid en niet zozeer met de 

beperking van een materiële schade. Daardoor kan de ver-

zekerbaarheid in het geding komen, zeker bij risicovolle be-

drijfsprocessen. Als bijvoorbeeld een dergelijk bedrijf gaat 

uitbreiden en het dak wordt geïsoleerd met zeer brandbaar 

isolatiemateriaal, dan kan dit mogelijk leiden tot een moei-

lijk verzekerbaar risico. En dat terwijl het gebouw wel volle-

Het vaststellen van bedrijfsschadebelangen, een mooi voorbeeld van productinnovatie waar ze hun 
gezamenlijke kennis voor inzetten, aldus de CEO van Troostwijk Wiebe Westerhof (l.) en Jurjen Burghgraef, 
directeur van Burghgraef van Tiel & Partners.

Als bedrijf zien wij onszelf als een club die bouwstenen 
aanlevert waarop anderen beslissingen kunnen nemen



59www.schade-magazine.nl58 www.schade-magazine.nl

TAXATIE | RISICO-INSPECTIE

dig aan de uitgangspunten voldoet die beschreven staan in 

het bouwbesluit. Als risk managers bij Troostwijk aangeven 

dat ze gaan verbouwen, schuift Troostwijk ons naar voren 

om risk managers te adviseren over de manier waarop ze 

‘brandveilig’ kunnen verbouwen.” 

Energietransitie
“Wat ook steeds frequenter voorbijkomt dat zijn vragen ten 

aanzien van de energietransitie. Door bijvoorbeeld zonne-

panelen op het dak te plaatsen, wordt het brandrisico ver-

zwaard, zeker als je de installatie aanlegt op een ondeskun-

dige manier. Iedere installateur zegt dat ‘ie volgens de norm 

installeert, maar de praktijk is helaas anders. Risk managers 

staan hier niet altijd bij stil. Maar gelukkig nemen ze wel 

steeds vaker contact met ons op voordat de panelen zijn 

geplaatst, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de panelen 

op een veilige manier worden geïnstalleerd, waardoor het 

bedrijf minder risico loopt.”

Lithiumbatterijen
En dan mogen we natuurlijk het hele verhaal rond het gevaar 

van de opslag van energie en het gebruik van lithiumbatte-

rijen niet vergeten. Burghgraef van Tiel & Partners heeft zich 

als eerste bedrijf in Europa hard gemaakt om de lithiumpro-

blematiek aan de kaak te stellen. Zij publiceerden in februari 

een visiedocument waaruit blijkt hoe gevaarlijk lithiumbat-

terijen zijn. Daarop zijn ze door de markt genomineerd voor 

de Echte Preventie Award die jaarlijks wordt uitgereikt aan 

het bedrijf dat calamiteiten daadwerkelijk probeert te voor-

komen. Op 9 april, tijdens het Echte Preventie Seminar van 

Van Empel Inspecties en Advisering in de RAI in Amsterdam, 

sleepten zij de Echte Preventie Award 2019 binnen.

Learning on the job
Om de samenwerking te optimaliseren en de markt nog be-

ter te kunnen bedienen is het team van Burghgraef van Tiel 

& Partners verhuisd naar de Troostwijk-vestigingen in Am-

sterdam en Rotterdam. “Inmiddels is het hele accountteam 

bijgeschoold. Zo’n 15 taxateurs zijn opgeleid om preven-

tie-quickscans te kunnen doen in combinatie met waarde-

ringen. Leren doen wij vooral aan de hand van alle moge-

lijke praktijkvoorbeelden die zich voordoen”, besluit Jurjen.  

“Learning on the job: samen op pad zodat je hoort en ziet 

wat je nog niet wist.”  <

Die nieuwe productontwikkeling 
is misschien wel het mooiste dat 
uit de overname voortkomt

WINNAAR JBL&G SCRIPTIEPRIJS: ‘TIJD IS GELD, 
OOK BIJ LETSELSCHADEZAKEN’

SCHADEBOULEVARD

Letselschadeslachtoffers die veel vrije tijd kwijt zijn met 

hun herstel, hun revalidatie of bijvoorbeeld het inhalen 

van werk - of studieachterstanden, moeten daarvoor een 

financiële vergoeding krijgen. Tot dusverre gebeurt dat 

niet.

“Tijd is geld, ook in het schadevergoedingsrecht”, vindt 

mr. Laura Kroese (25) uit Amsterdam. Zij won met haar 

afstudeerscriptie over ‘het verlies van vrije tijd in het licht 

van de schadebeperkingsplicht’ de jaarlijkse Scriptieprijs 

van letselschadebureau JBL&G. De prijs, een cheque van 

€ 1.000, werd haar op 12 april uitgereikt op het hoofdkan-

toor van JBL&G in Amsterdam. 

Ook in 2019 wordt er weer een prijs uitgereikt voor de 

beste afstudeerscriptie van rechtenstudenten over letsel-

schade. Inzenden kan tot 1 oktober 2019.

SCHADEBOULEVARD

UITREIKING AWARD TIJDENS HÉ VAN EMPEL

Op dinsdag 9 april vond het Hé van Empel ken-

nisevent plaats in de RAI in Amsterdam. Tijdens 

het event werd gesproken over gas: Gaan we 

inderdaad “van Gas Los”…? En hoe zou het dan 

zitten met handhaving of inspecties. Hoe moeten 

we techneuten voorbereiden op deze transitie. 

Hoe kijkt de overheid en dus ook SCIOS naar dit 

soort ontwikkelingen. En tenslotte: Hoe hou-

den we het veilig? Er ontstond die middag een 

geanimeerde discussie onder de deelnemers. 

Vervolgens was het tijd om De Echte Preventie 

Award uit te reiken. Met de jaarlijkse toekenning 

van een Award stimuleert Van Empel Inspecties 

en Advisering andere bedrijven om na te denken 

over Echte Preventie. Het voorkomen van calami-

teiten is namelijk een belangrijke pijler voor Van 

Empel Inspecties en Advisering. Door technische 

oplossingen in de markt te brengen die bijdragen 

aan preventie, zetten ze dit centrale thema in de 

schijnwerpers. 

Lithiumproblematiek
Winnaar was Burghgraef van Tiel & Partners die 

met grote meerderheid van stemmen won. Regis-

ter Risicoprofessional Ronald Koster en zijn part-

ner op het gebied van de lithiumproblematiek 

Rob Overdijkink van FSE Support, mochten de fel-

begeerde Award in ontvangst nemen. Zij waren 

genomineerd omdat zij het eerste bedrijf zijn met 

een visiedocument over de lithiumproblematiek. 

Na de uitreiking gaf Ronald een presentatie. “Na 

een grote brand van Stella in Nunspeet beslo- Burghgraef van Tiel & Partners sleepte de vierde Echte Preventie Award in de wacht die jaarlijks wordt uitge-
reikt door Van Empel Inspecties en Advisering. (foto ZZindi Corporate Communicatie)

ten wij een visiedocument op te stellen dat we 

samen met Rob Overdijkink ontwikkeld hebben. 

Dit omdat onderzoek uitwees dat er geen regel-

geving is hoe men lithiumbatterijen het beste 

kan opslaan en het opstellen van een PGS-norm 

(PGS-37) 1 tot 3 jaar in beslag zou nemen. Alles 

binnen de visie is gericht op het beperken van de 

schadeomvang, het voorkomen van slachtoffers, 

het borgen van de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast 

zal de milieuschade ook beperkt blijven, wat erg 

belangrijk is in deze tijd.”

Telefoon nooit ’s nachts opladen
Wat Rob de zaal ook nog meegaf was advies over 

de manier waarop je je mobiele telefoon zou 

moeten opladen. “Je telefoon ’s nachts beneden 

opladen? Niet zo’n goed idee. Lithiumbatterijen 

in mobiele telefoons kunnen tijdens het opladen 

spontaan in brand vliegen. Zorg er dan ook voor 

dat ‘ie niet in de vluchtroute ligt tijdens het opla-

den. En ook niet naast je bed overigens. Het gas 

dat bij brand vrijkomt is namelijk erg schadelijk. 

Stel dat je telefoon naast je bed ligt en je ademt 

die gassen in, dan kunnen de slijmvliezen in je 

longen aangetast worden. Je kan je telefoon 

beter overdag opladen, zodat je er toezicht op 

kan houden.” 
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Als het niet vanzelf droogt…
Waterschade is een van de meest voorkomende schades. Koppelingen die niet goed zijn afgeperst, doorvoeren die niet 

waterdicht zijn gemaakt, kapotte waterleidingen, extreem weer: het zijn allemaal oorzaken die forse schade kunnen 

veroorzaken. Ook vandalisme speelt soms een rol: meer dan eens wordt er uit pure baldadigheid een brandkraan 

opengezet. De gevolgen zijn niet te overzien.

De gevolgen 
De meeste vloerafwerkingen kunnen slecht tegen vocht. 

Door een te hoog vochtgehalte in de ondervloer kan er 

schimmel ontstaan en kunnen muren en materialen worden 

aangetast. Ook het leefklimaat wordt door vocht beïnvloed, 

wat gevolgen heeft voor de gezondheid van de bewoners. 

Bij bedrijven zijn de gevolgen vaak nog groter. Opgeslagen 

materialen kunnen vochtig worden en beschadigen. In ern-

stige gevallen worden de bedrijfsactiviteiten zelfs stilgelegd. 

Dit kost de ondernemer tijd en dus geld. Een onwenselijke 

situatie.

Schade beperken
De schade-expert zorgt ervoor dat de schade beperkt blijft 

en binnen een zo kort mogelijk bestek wordt opgelost.  

Uiteraard moeten de kosten die hierbij gemoeid zijn zo laag 

mogelijk blijven. Er zijn dan wat opties om de schade te  

drogen:

Optie 1: Vervangen
Als er niet tijdig wordt ingegrepen en het water al (te) veel 

schade heeft veroorzaakt, is vervangen vaak de enige, maar 

wel kostbare optie. Ook het vervangen zelf is een tijdroven-

de zaak. Deze optie wordt daarom niet vaak gekozen.

Optie 2: Wachten tot het vocht op natuurlijke 
wijze is gedroogd
Het op natuurlijke wijze drogen van het vocht is in veel ge-

vallen geen optie. Soms wordt de schade alleen maar groter. 

Deze wijze van drogen wordt daarom niet vaak gekozen.

Optie 3: Versneld drogen 
Door inzet van specialistische droogapparatuur kan de 

droogtijd van waterschades aanzienlijk worden verkort. 

Hiervoor kan worden gekozen voor luchtontvochtigers in 

combinatie met ventilatoren of voor isolatiedrogers bij zwe-

vende dekvloeren. 

De voordelen van isolatiedrogen
Deze wijze van drogen is snel en kostenefficiënt. Met behulp van vacuümmachines (iso-

latiedrogers) wordt het water uit de isolatielaag onttrokken, door een luchtstroming te  

creëren onder de dekvloer en tussen de (poreuze) isolatielaag. Hiertoe worden enkele ga-

ten in de vloer geboord, door de dekvloer en de isolatielaag heen. Vloerverwarming wordt 

hierbij ontzien, door de inzet van een warmtebeeldcamera (infrarood) die snel laat zien waar 

de leidingen lopen. Afhankelijk van de omvang van de schade en de snelheid waarmee de 

droogapparatuur kan worden opgebouwd, duurt het drogen van een vloer met isolatiedro-

gers gemiddeld drie weken. <

Hotel in aanbouw
Een kapotte waterleiding had ervoor gezorgd dat duizenden liters water over een vloer 
in een Amstelveens nieuwbouwproject waren gelopen. Het lastige aan de lekkage was 
dat er honderden liters water onder de zwevende dekvloer terecht waren gekomen, 
over een oppervlakte van zo’n 700 m2. Er werden door Droogspecialist vijftig specialisti-
sche isolatiedrogers en acht grote droogmachines ingezet om een goede luchtstroming 
door de isolatielaag te creëren. Wekelijkse vochtmetingen hielden de voortgang bij. De 
droogtijd bedroeg uiteindelijk drie weken, waardoor de planning niet verder hoefde uit 
te lopen dan noodzakelijk was. 

Principe isolatiedrogen Infrarooddetectie

Door Joost Rozestraten, Droogspecialist

Isolatiedrogen

Joost Rozestraten is de oprichter/eigenaar van 
Droogspecialist. De Droogspecialist biedt voor zowel 
zakelijke als voor particuliere klanten droogtechniek 
oplossingen met betrekking tot droging, verwarming, 
ventilatie en vochtmetingen.

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

troostwijk
TROOSTWIJK

TROOSTWIJK
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TROOSTWIJK

TROOSTWIJK

troostwijk

Taxaties      Contra expertises   Vastgoedadvies    Onderzoek     Risicoinspecties

Amsterdam | Rotterdam | Groningen | Eindhoven

risicoinspecties.nltroostwijk.nl 088 6666666

Gedegen advies
op basis van ervaring, kennis en data
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Een wegrestaurant als uitwijk-
locatie bij een calamiteit is 
niet meer van deze tijd

Een goede risicomanager weet wanneer hij externe expertise moet 

inschakelen om zijn klant goed van dienst te kunnen zijn. Het is daarom 

belangrijk om toegang te hebben tot een netwerk van specialisten 

waar je op kunt terugvallen bij het voorkomen of beheersbaar 

houden van risico’s die de continuïteit bedreigen. Bijvoorbeeld: 

een communicatieadviseur voor effectieve crisiscommunicatie, een 

cyberspecialist in geval van een hack én... een specialist op het gebied 

van bedrijfscontinuïteit als de eigen locatie door een calamiteit niet 

meer beschikbaar is. Voor vraagstukken op dit laatste gebied is het 

Alphense VMD Koster verzekeringen een samenwerking aangegaan met 

BCM uit Woerden. 

“De bedrijfsfilosofie van VMD Koster is erop gericht onze 

klanten te helpen om vervelende verrassingen te voorko-

men”, legt Menno Sombroek, risicomanager bij VMD Kos-

ter uit. “Dat zit in het DNA van het bedrijf en uit zich in de 

wijze waarop we al onze klanten benaderen. Niet het ver-

kopen van een verzekering is leidend, maar de klant helpen 

voorkomen dat een risico zich voordoet en het beperken 

van eventuele schade.” VMD Koster stelt daarvoor eerst een 

gedetailleerd profiel op van het bedrijf, om vervolgens alle 

mogelijke risico’s in kaart te brengen. Daar laten ze dan een 

uitgebreide risicoanalyse op los. Sombroek: “Dit doen we 

standaard voor al onze zakelijke klanten. Uit die analyse 

blijkt duidelijk welke maatregelen al getroffen zijn, of ze af-

doende zijn of nog aangescherpt dienen te worden en op 

welke punten nog werk aan de winkel is.”

Specialisatielaag
Van risico’s die nog aandacht behoeven wordt samen met de 

klant bekeken of, en zo ja, welke maatregelen daarvoor nog 

getroffen moeten worden. Sombroek: “Soms is de kans dat 

een risico zich voordoet of de schade die ermee gemoeid 

is, zo klein dat je die als ondernemer accepteert. Een en an-

der hangt natuurlijk ook samen met de financiële positie 

van je bedrijf.” Als er wel aanvullende maatregelen moeten 

worden genomen, adviseert Sombroek zijn klant daarover: 

“Veel kunnen we zelf af, maar in sommige gevallen kom je 

op een specialisatielaag waarbij we een beroep doen op een 

specialist uit ons netwerk. Zo werken we samen met een 

expert op het gebied van transport, iemand die alles weet 

van contractmanagement en sinds kort dus ook met BCM, 

specialist op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Want een 

plan opstellen is één, het up-to-date houden ervan en een 

fysieke, turnkey-uitwijklocatie voorhanden hebben in geval 

van een calamiteit is een tweede.”

Wegrestaurant
“De tijden dat een zaaltje in een wegrestaurant als uitwijklo-

catie gold voor bijvoorbeeld een accountantskantoor, lig-

gen achter ons”, vertelt Joël Stolk, accountmanager bij BCM. 

“Voor veel bedrijven geldt dat ze moeten voldoen aan al-

lerlei strenge NEN- en ISO-normen. Certificeerders hanteren 

strikte eisen op het gebied van bedrijfscontinuïteit en ook 

verzekeraars verlangen van de ondernemer dat hij maatre-

gelen heeft getroffen om de continuïteit van de onderne-

ming te borgen en daarmee de operationele schade te be-

perken.” Los daarvan straalt het volgens Stolk ook positief af 

op je klanten als je kunt laten zien dat ze – óók als het bedrijf 

in de as ligt – kunnen blijven vertrouwen op je dienstverle-

ning. “Sterker nog: veel klanten eisen dat ook gewoonweg. 

Wij bieden met onze uitwijklocatie in Woerden een plek 

waar onze klanten snel weer aan de slag kunnen binnen de 

gewenste IT- en telefonie-infrastructuur.”

Voorbereid
Het is voor een ondernemer een geruststellende gedachte 

om te weten dat er een uitwijklocatie beschikbaar is bij een 

calamiteit. Maar dat is slechts één aspect van wat er komt 

kijken bij bedrijfscontinuïteit. Want: hoe snel moet de uit-

wijklocatie operationeel zijn? Welke medewerkers gaan de 

uitwijklocatie bemannen? In welke gevallen, hoe en door 

wie worden klanten, leveranciers en andere stakeholders 

op de hoogte gebracht van de crisissituatie? Hoe worden de 

eigen medewerkers opgevangen, en waar? Wie coördineert 

de contacten met de hulpverlenende instanties? Moeten er 

maatregelen genomen worden om de getroffen locatie te 

beveiligen? Zijn er goede voorzieningen getroffen om back-

ups te kunnen maken van de gegevens op de eigen server? 

Zijn cloudvoorzieningen bereikbaar? En ga zo maar door. 

Stolk: “Je moet voorbereid zijn op alle mogelijke vragen, pro-

blemen en scenario’s die zich kunnen voordoen. En als daar 

dan een aanpak voor is bedacht, moet je er als bedrijf ook 

nog eens voor zorgen dat hetgeen is bedacht onderhouden 

wordt om actueel te blijven. En dat iemand zich daar ook 

verantwoordelijk voor voelt. In het bedrijfscontinuïteitsplan 

dat we samen met de klant en VMD Koster opstellen, wor-

den voor al deze vragen en situaties op maat ontwikkelde 

plannen en procedures beschreven.”

Geruststellend
Sombroek en Stolk geven tot slot beiden aan het een gerust-

stellende gedachte te vinden dat ze – indien nodig – kunnen 

terugvallen op elkaars specialismen: “Dankzij het continuï-

teitsplan van BCM weten onze klanten wat ze moeten doen 

bij een calamiteit”, verduidelijkt Sombroek. “Ze regelen de 

eerste opvang en zorgen ervoor dat de belangrijkste proces-

sen weer snel operationeel zijn. Dat maakt dat wij ons volle-

dig kunnen focussen op begeleiding bij de schadebehande-

ling en het contact met de verzekeraars.” Stolk vult aan: “Het 

mooie is ook dat ondernemers door onze nauwe samenwer-

king de resterende risico’s via VMD Koster tegen lagere pre-

mies en betere voorwaarden kunnen verzekeren. Preventie 

en het treffen van maatregelen, gericht op het beperken van 

de schade wordt door verzekeraars beloond.” <

Menno Sombroek is risicomanager bij VMD Koster

Joël Stolk is accountmanager bij BCM
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Vreugdevuur Scheveningen

Novanet is specialist in het behandelen van uitzonderlijke schades. Mocht u denken dat een kozijn altijd compleet 

vervangen moet worden, Novanet is in 95% van de gevallen in staat om schades onzichtbaar te herstellen.

Nu speelt bij schadeherstel niet alleen het technische aspect 

een belangrijke rol. Monteurs worden ook getraind op het 

emotionele aspect van het vak. Iets wat minstens zo belang-

rijk is. Daar is de visie van Novanet, waar vakmanschap en 

professionele schadeafhandeling hoog in het vaandel staan, 

helder in. Desgevraagd vertelt Robert de Keijzer, directeur 

van Novanet, hierover het volgende: “Realiseer je dat er 

emotie loskomt bij een vervelende gebeurtenis. Schadeher-

stel is een mooi vak als je beseft voor wie je het doet. Wees 

je bewust van het verhaal achter de schade. Die boodschap 

geven wij onze collega’s mee. Kijk maar eens naar het ver-

haal achter de schade die ontstond naar aanleiding van de 

vreugdevuren in Scheveningen.” 

Wij hebben namelijk het genoegen gehad een interview te 

mogen afnemen met een bewoonster van het appartemen-

tencomplex dat op nauwelijks 50 meter afstand is gelegen 

van het vreugdevuur dat tijdens de jaarwisseling in Sche-

veningen plaatsvond. We gaan op pad om gedupeerde ons 

haar indrukwekkende verhaal te laten vertellen. Hoe mooi 

om zoiets te horen uit de mond van een klant.

Vreugdevuur 
De bewoonster was op de avond zelf niet thuis maar werd 

door bekenden gealarmeerd dat haar huis in brand stond. 

De uiteindelijke schade is gelukkig beperkt gebleven: 

schroeiplekken op de kozijnen, in de coating van het balkon 

én op het laminaat in de woonkamer, omdat de vonken via 

de schoorsteen zijn binnengekomen. Ook is de muur van 

haar slaapkamer nog steeds met vocht doordrongen door-

dat de brandweer het pand aan de buitenzijde gedurende 

een lange periode met bluswater natgehouden heeft. De 

schade-expert van de verzekeraar was snel ter plaatse en 

schakelde Novanet in om de schade aan de kozijnen te ver-

helpen. In samenwerking met meerdere Verenigingen van 

Eigenaren zijn schadebedrijven aangesteld om de werk-

zaamheden gelijktijdig te verrichten.

Warm welkom
Het is februari en de dag begint met een kleine tegenslag. 

We hebben de hele week al zonnig weer en als razende re-

porters vliegen we naar onze afspraak, zin in een middag 

aan het strand. De lucht is echter grijs en grauw wanneer we 

in Scheveningen arriveren en er staat een frisse Noordzee-

wind. Novanet’s monteur Erwin lijkt geen last te hebben van 

de weersomstandigheden. Goedgemutst verricht hij met 

een hoogwerker de laatste afrondende herstelwerkzaamhe-

den. De kozijnen aan de voorzijde van het appartementen-

complex zien er weer strak uit. Alleen het laatste, nog niet 

behandelde kozijn laat nog goed zien wat de gevolgen zijn 

van het drama dat zich hier tijdens de jaarwisseling heeft 

afgespeeld.

We schieten enkele voor- en na-foto’s en ook wat actieshots 

van Erwin. En dan nodigt de bewoonster ons uit om binnen 

te komen voor het interview en een kop koffie. Dankbaar, 

want onze handen en neuzen zijn inmiddels al enigszins 

rood aangelopen van de kou. Wanneer we ons voor het 

raam geïnstalleerd hebben begint de bewoonster haar ver-

haal. Waar we nu een prachtig uitzicht hebben op een rustig 

golvende zee, bood haar woonkamer twee maanden eerder 

uitzicht op een vuurzee. Hoewel we de berichten op het 

nieuws natuurlijk hebben gevolgd, schrikken we toch wan-

neer we foto’s te zien krijgen van de metershoge vlammen, 

amper 50 meter verwijderd van de plek waar we nu zitten.

Aangenaam verrast
De bewoonster geeft aan erg tevreden te zijn over de dienst-

verlening van Novanet. “Vooraf hebben we telefonisch con-

tact gehad om de afhandeling van de schade in te plannen 

en ook is de projectleider op bezoek geweest om de pro-

cedure uit te leggen en de schades persoonlijk te inspec-

teren. Ik was bijzonder te spreken over de korte communi-

catielijnen, het snelle en nette werken van de monteurs en 

het nakomen van de gemaakte afspraken. Natuurlijk heb ik 

de website van Novanet geraadpleegd. Ik wilde me in de 

herstelwerkzaamheden verdiepen. Ik moet wel eerlijk aan-

geven dat ik vooraf zo mijn twijfels had. De brandschades 

waren goed zichtbaar en ik had eigenlijk niet gedacht dat 

deze volledig weggewerkt zouden kunnen worden. En kijk 

nu eens naar het eindresultaat. Dat heeft mij bijzonder aan-

genaam verrast.” Ik kijk rond en kan ook met geen mogelijk-

heid aanwijzen waar de schade heeft gezeten. Ze vervolgt 

haar betoog: “Projectleider André heeft ook nog eens be-

vestigd dat er drie jaar garantie verleend wordt op de ver-

richte herstelwerkzaamheden. Dat heeft bij mij de laatste 

twijfel doen verdwijnen. Wat ik heel belangrijk vind, dat is 

het duurzame aspect van de werkzaamheden. Dankzij de 

herstelwerkzaamheden kunnen de bestaande kozijnen be-

houden blijven zonder dat dat afbreuk doet aan de stevig-

heid of de kwaliteit van de kozijnen. Kortom, ik ben blij met 

het verloop. Het regelwerk rondom de schadeafhandeling 

verliep soepel, de medewerkers zijn plezierig in de omgang 

en ik ben bijzonder tevreden over de geleverde kwaliteit.”

Wanneer we de woning weer verlaten is Erwin net bezig 

de laatste foto’s van het eindresultaat te maken die bij het 

werkrapport gevoegd worden. Met het verzamelen van de 

laatste handtekeningen zijn de werkzaamheden opgeleverd 

en zit het er weer op in Scheveningen.

Nu de schade is hersteld kan de bewoonster in ieder geval 

weer met volle teugen van het prachtige uitzicht van haar 

appartement genieten! <

Het vreugdevuur in Scheveningen 
op 1 januari 2019 liep enorm uit 
de hand. (Fotograaf Bert Reijers)
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RECONDITIONERING

Door Cindy van der Helm

Wereldwijd netwerk AREPA, ook 
voor preventieve reconditionering

Trainingen en advies op het gebied van arbeids- en brandveiligheid, preventieve reconditionering, inspecties en 

de reconditionering van technische installaties. Dat is wat AREPA Nederland als full-service partner in business kan 

betekenen. Vier diensten die wereldwijd worden ingezet om calamiteiten te beperken of bedrijven weer snel en veilig op 

weg te helpen na een calamiteit. 

Scott Carroll is de Global Sales Manager van AREPA en werkt 

vanuit Chicago, Illinois (USA). Aschwin Falck is per 1 maart 

jl. aangesteld als National Sales Manager voor de Nationale 

en Europese markt. Die markt bestaat o.a. uit verzekeraars, 

makelaars in assurantiën, expertisebureaus maar ook mkb-

ondernemingen en grote industriële klanten, actief in alle 

mogelijke sectoren. Als high-end technisch reconditioneer-

der bedient AREPA ook nichemarkten zoals windenergie en 

marine. Daarnaast beschikken zij over een divisie die gespe-

cialiseerd is in data recovery. Voor kennis en kunde kunnen 

Aschwin en zijn klanten gebruikmaken van het wereldwijde 

netwerk van de AREPA Groep, dat inmiddels meer dan 35 ei-

gen vestigingen heeft, verspreid over vier continenten. Dat 

netwerk is de laatste twee jaar zo fors uitgebreid vanwege 

de overname van AREPA door Envista Forensics in 2017. 

Door die overname heeft AREPA er een extra tak bij gekre-

gen: forensisch onderzoek. 

Volledig dienstenpakket
Reden voor Envista om AREPA over te nemen was het feit 

dat Envista wereldwijd een volledig dienstenpakket wil 

kunnen aanbieden van preventie, onderzoek, training tot 

reconditionering. Reconditionering in de breedste zin des 

woords, want preventieve reconditionering valt ook binnen 

het scala aan diensten dat ze aanbieden. Zowel preventieve 

reconditionering als trainingen is iets wat AREPA altijd al 

deed, maar wat minder voor het voetlicht bracht dan het 

‘traditionele’ reconditioneren, omdat die diensten onder een 

andere naam in de markt werden gezet. Met de komst van 

de nieuwe moeder zetten ze alle diensten op de kaart on-

der de naam AREPA. Dat is wel zo duidelijk voor de markt en 

dat past helemaal binnen de global strategy van de AREPA 

Groep. Scott Caroll is verantwoordelijk voor het Global Sales 

Team en bewaakt de Global Strategy. Aschwin richt zich 

vooralsnog puur op de Nederlandse markt (met name door 

het vertrek van Pieter Benschop) maar zal op termijn Europa 

bedienen. 

Internationaal team op schade Honda
Op de vraag of Envista specifiek geïnteresseerd was in ARE-

PA antwoordt Scott: “Envista heeft heel bewust voor AREPA 

gekozen, omdat de filosofie en cultuur van beide bedrijven 

naadloos op elkaar aansluiten. En vanwege de specialisti-

sche kennis van AREPA. Door die overname heeft AREPA er 

een extra tak bij gekregen: forensisch onderzoek. Envista 

was al onder de naam TekPro Global actief op het gebied 

van reconditionering. Dankzij de overname van AREPA kan 

Envista wereldwijd een volledig dienstenpakket aanbieden: 

van preventie, onderzoek en training tot reconditionering. 

Alle collega’s wereldwijd bedienen de bovenkant van de 

markt en beschikken over specialistische kennis. Zowel uit 

preventief oogpunt als na calamiteiten focussen wij ons op 

de borging van kwaliteit, de veiligheid van werknemers en 

de voortgang van bedrijfsprocessen, waarbij het behoud 

van bedrijfsmiddelen en veiligheid centraal staan.” 

Aschwin neemt het stokje over: “Wij zijn inmiddels wereld-

wijd goed op elkaar ingespeeld en kunnen als internationaal 

team ingewikkelde en grensoverschrijdende klussen oppak-

ken om de continuïteit van de bedrijfsvoering bij onze klan-

ten wereldwijd te waarborgen.

Zo hadden we laatst een calamiteit bij Honda in Mexico, 

waarbij we met collega’s uit Nederland, Denemarken en de 

US hebben samengewerkt. Kijk, de wetenschap van het re-

conditioneren is overal dezelfde. Die verandert niet bij een 

landgrens. De manier waarop oxidatie ontstaat is in het ene 

land immers niet anders dan in het andere land, de werkwij-

ze verandert ook niet. Alleen de condities zijn anders. En in 

ieder land heeft men andere voorwaarden. Daarom maken 

we altijd zoveel mogelijk gebruik van collega’s die bekend 

zijn met de lokale situatie.” 

Data recovery en windenergie
Scott heeft zijn sporen verdiend binnen de markt van scha-

debeheersing en reconditionering en is vanaf augustus 

2018 bij AREPA in dienst. “Voor mijn komst werkte ieder land 

voor zich. We hadden geen internationaal plan of gezamen-

lijke strategie. Met de global strategy die we nu ontwikkeld 

hebben, willen we jaarlijks 15 tot 20 % groeien. Om dit te 

bereiken ontmoeten we elkaar regelmatig. We delen kennis, 

delen capaciteit, delen ideeën. Je ziet dat de salesteams el-

kaar enorm inspireren. Het is ‘exciting’ om te zien dat deze 

aanpak in zo’n relatief korte tijd al zoveel oplevert. Het geeft 

niet alleen de salesmensen een boost, ook voor de operati-

onele teams worden de werkzaamheden leuker en interes-

santer. Waar mogelijk zetten we namelijk mensen uit andere 

landen in bij grote calamiteiten. In de US hebben we bijvoor-

beeld enorm veel kennis en een goede naam opgebouwd 

als het gaat om data recovery. Bij dit soort calamiteiten bui-

ten de US brengen wij deze specifieke kennis in. Dan werken 

Amerikaanse collega’s samen met lokale collega’s om ze de 

kneepjes van het vak bij te brengen. En wij Amerikanen kun-

nen op onze beurt veel leren van onze Europese collega’s 

die bijvoorbeeld op het gebied van windenergie over enorm 

veel kennis beschikken.”

Trainingen
AREPA biedt drie ‘preventieve diensten’ aan. Die worden in-

geschakeld omdat de verzekeringsmaatschappij daar speci-

fiek om vraagt of omdat het bedrijf zelf zich realiseert dat 

het voorkomen van een calamiteit veiliger en goedkoper 

is. Geen enkele onderneming zit immers te wachten op on-

derbreking van het bedrijfsproces. AREPA traint, adviseert 

en ondersteunt organisaties op het gebied van arbeids- en 

brandveiligheid. Daar hebben zij een eigen trainingscen-

trum voor, maar ze komen ook op locatie voor het verzorgen 

van praktijkgerichte trainingen op het gebied van onder an-

dere NEN 3140, machineveiligheid, NEN 1010 en het keuren 

van arbeidsmiddelen.

SCIOS-gecertificeerd
Naast deze trainingen wordt AREPA ingeschakeld om elek-

trische installaties te controleren op basis van de NEN 3140 

of NEN 1010. Dat zijn preventieve inspecties, gericht op het 

opsporen van potentiële defecten, waarmee schade voorko-

men kan worden. Die moeten van overheidswege worden 

Scott Caroll (l.) is verantwoordelijk voor het Global Sales Team en bewaakt de Global Strategy van AREPA. 
Aschwin Falck (r.) richt zich vooralsnog puur op de Nederlandse markt, maar zal op termijn Europa 
bedienen.

Voor en na reconditionering
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Trition als specialist

Trition is de koploper in Nederland,  
gespecialiseerd in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water, vocht en klimaat 
gerelateerde problemen. 

Met meerdere vestigingen in het land 
garanderen wij een landelijke dekking. Onze 
vakkundige en goed opgeleide medewerkers 
van de afdelingen: Droogtechniek, Lek-
detectie en Bouwkundig Onderzoek staan 
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u 
klaar.

24/7 servicenummer: 0800 - 874 84 66 

De voordelen van Trition
Oplossingsgericht

Specialistisch

Hoogwaardige apparatuur

Altijd kwaliteit

RECONDITIONERING

uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde deskundi-

gen. Om die inspecties te mogen uitvoeren is AREPA gecer-

tificeerd conform SCIOS Scope 8 (inspectie elektrische instal-

laties) en 9 (inspectie elektrische arbeidsmiddelen).

Brandrisico-inspectie voor verzekeringen
Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen be-

naderen klanten AREPA daarnaast ook voor het uitvoeren 

van een brandrisico-inspectie. AREPA is namelijk ook ge-

certificeerd conform SCIOS Scope 10 (brandrisico-inspectie 

voor verzekeringen). Meestal is dat omdat een verzekeraar 

een inspectie van ze verlangt. Maar het gebeurt ook dat een 

bedrijf zelf inziet dat het veiliger is om installaties op gere-

gelde tijden te laten inspecteren.

Preventieve reconditionering
“Wij krijgen steeds vaker aanvragen voor preventieve recon-

ditionering, waarbij wij kijken of er bijvoorbeeld aanslag is 

die mogelijk tot een calamiteit kan gaan leiden. Bedrijven 

worden namelijk steeds bewuster van risico’s. Zo werden we 

laatst ingeschakeld door een bedrijf dat brand heeft gehad. 

Er stonden veel bedrijfsvoertuigen in de loods die op het 

eerste oog weinig mankeerden. Bij controle bleek echter 

dat er sprake was van roetneerslag in de elektronica van de 

wagens. Daarom werd besloten alle wagens te reconditio-

neren om bijvoorbeeld kortsluiting of uitval te voorkomen. 

Zij wilden liever nu investeren en ervoor zorgen dat de wa-

gens tiptop in orde zijn dan op termijn schade die nog veel 

meer kosten met zich mee zou brengen. Daarop hebben 

we met behulp van de fabrikant alle betreffende wagens 

gedemonteerd. De cabines werden helemaal gestript en 

schoongemaakt. En ook de elektronica werd gereinigd. Op 

het moment dat wij reconditioneren brengen we de instal-

laties, of in dit geval de wagens, terug in de staat waarin de 

wagens verkeerden ten tijde van vóór de calamiteit. Ja, en 

zelfs van ver daarvoor. Je moet je voorstellen dat voor derge-

lijke werkzaamheden alle onderdelen los worden gehaald, 

gelabeld en schoongemaakt in een speciale ruimte. Daarna 

wordt de installatie weer in elkaar gezet. Let wel, we bren-

gen alles terug in de staat waarin het verkeerde voordat de 

calamiteit plaatsvond. We nemen dus bijvoorbeeld geen fa-

brieksgaranties over. Daarvoor werken we nauw samen met 

de fabrikant die deze zekerheidsstelling wél kan geven.”

Hulp bij vaststellen schadeclaim
“Het gebeurt ook dat schade-experts onze hulp inschake-

len om de schadeclaim te kunnen vaststellen. Zo werden 

we laatst na brandstichting benaderd door een expert. Of 

wij konden vaststellen of er roetdeeltjes in de technische 

installatie terecht waren gekomen. Wij hebben de inspectie 

verzorgd en de technische installatie teruggebracht in de 

conditie zoals hij was vóór de brandschade.”

Automatisch signaal bij herinspectie
Om het de klant gemakkelijk te maken wordt bij geïnspec-

teerde installaties een speciale detectiesticker geplakt. Die 

sticker verkleurt naarmate er chloride ontstaat. Zo kan de 

organisatie zien of er verandering is in de lucht; de sticker 

verkleurt immers bij veranderingen. Bij veranderingen kun-

nen er verbindingen gaan ontstaan die kunnen leiden tot 

kortsluitingen. Het enige wat een klant bij verkleuring van 

de sticker hoeft te doen is AREPA bellen die vervolgens 

langskomt om de installaties preventief te reconditioneren.

Inspecteren arbeidsmiddelen
“Naast het inspecteren van elektrische installaties volgens 

de geldende NEN- en/of SCOPE-normen, inspecteren we 

ook arbeidsmiddelen,” besluit Aschwin. “Dit doen wij bij-

voorbeeld op universiteiten. Denk aan de gasbranders die 

voor scheikunde worden gebruikt. Daarvan moet gecon-

troleerd worden of de slang niet poreus is. Ook ladders en 

wasdrogers moeten regelmatig geïnspecteerd worden of ze 

nog wel veilig zijn. 

En wat dacht je van boormachines. Wanneer maak jij die 

open? Dat doe je eigenlijk niet, maar ze kunnen wel in de fik 

vliegen waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan. Levensge-

vaarlijk.” <

Voor en na reconditionering

Van Heekstraat 39
3125 BN Schiedam
The Netherlands

T  +31 (0)10 415 25 44
F  +31 (0)10 415 19 97
E  info@avezaat.com

F O R  M O R E  I N F O R M AT I O N

www.avezaat.com

◆  Repair and manufacture of lattice
booms, jibs and telescopic booms

◆  New and used (controlled) 
lattice booms and jibs supplied 
immediately from stock

◆  Repair and overhaul of crawler cranes, 
telescopic cranes, aerial work platforms, 
forklift trucks and spreaders

MOBILE CRANE REPAIR 
AND MANUFACTURING

Cranes
S I N C E  1 9 3 9
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David Fisher is met ingang van 1 
januari als niet-uitvoerend lid toe-
getreden tot de Raad van Bestuur 
van FRISS. Hij wordt daarmee het 
vijfde lid van de directie, naast 
Mike Cichowski (Aquiline Techno-
logy Growth), Maxime Mandin (Blackfin Capital 
Partners), Christian van Leeuwen (FRISS CTO) en 
Jeroen Morrenhof (FRISS CEO).

Alex de Langen is met ingang van 
1 maart 2019 benoemd tot direc-
teur Intermediair bij de productlijn 
Schade van VIVAT. Hij volgt daar-
mee Carola Wijkamp-Hermsen op 
die haar carrière buiten VIVAT zal 
voortzetten. Als directeur Intermediair gaat hij 
zich binnen VIVAT volledig richten op het aanstu-
ren van het intermediaire, volmacht-, bank- en 
beurskanaal. 

Rechtsbijstandverzekeraar en 
juridisch dienstverlener ARAG heeft 
zich versterkt met Carola Wijkamp-
Hermsen (1970) als nieuwe direc-
teur Verzekeringen. Als directeur 
Verzekeringen is Carola verantwoor-
delijk voor de afdelingen Marketing, Productont-
wikkeling, Rendement & Risico, Acceptatie en het 
Customer Service Center.

Aschwin Falck is per 1 maart jl. bij 
AREPA in dienst getreden als Sales 
Manager in Nederland. Voorafgaan-
de aan zijn indiensttreding bij AREPA 
heeft Falck zijn sporen verdiend in 
verkoop- en managementfuncties 
bij nationale en internationale firma’s zoals Leng-
keek, Sedgwick en Delta Lloyd Group.

Jan Holsboer zal op 29 mei na de 
jaarlijkse algemene vergadering 
(AVA) aftreden als voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van NN 
Group NV,  De Raad van Commissa-
rissen heeft David Cole verkozen als 
Jan Holsboer’s opvolger.

NN Group heeft Marcel Zuidam (48) 
per 15 maart jl. benoemd als CEO 
van Nationale-Nederlanden Bank 
(NN Bank). Hij is bij de bank op dit 
moment werkzaam als Chief Transi-
tion Officer. Sinds de overname van Delta Lloyd 
door NN Group in 2017 maakt Marcel Zuidam als 
Chief Transition Officer deel uit van de directie 
van Nationale-Nederlanden Bank. 
Zuidam volgt Erik Muetstege (58) op, die op 
dat moment start als directeur Customer & 
Commerce Nationale-Nederlanden. Beiden 
maken deel uit van het managementteam van 
CEO Nationale-Nederlanden David 
Knibbe.

Vanwege het aflopen van hun twee-
de vierjarige benoemingstermijn 

SCHADETRANSFERS

zijn drs. C.M.C. Mahieu en ir. K.S. Wester op 17 
april 2019, na de jaarlijkse algemene vergade-
ring, als lid van de Raad van Commissarissen van 
Koninklijke BAM Groep nv afgetreden.

Brokerslink heeft Christos Gavriel 
benoemd als regiomanager voor Eu-
ropa. Gavriel heeft een verzekerings-
achtergrond en bekleedde eerder 
verschillende internationale functies 
bij AIG voordat hij zijn eigen bedrijf 
oprichtte en leidde: Renaissance Insurance Bro-
kers Ltd, een makelaarsvestiging op Cyprus. 

Met ingang van 1 maart jl. heeft 
Bas van de Ven als Business Mana-
ger Axalta Nederland de dagelijkse 
leiding op zich genomen over de 
schadehersteltak. Als Business Ma-
nager Axalta Nederland is Bas verantwoordelijk 
voor de organisatie en de groei van de merken 
Cromax®, Spies Hecker, Standox en Syrox en 
het non-paint- en equipmentassortiment op de 
Nederlandse markt. 

Op 1 maart 2019 is Marcel van Dijk 
(45) benoemd tot Business Deve-
lopment Director bij Van Ameyde 
International. In deze rol is Marcel 
verantwoordelijk voor business 
development, marketing en ‘interna-
tional’ sales. Marcel is een bekend gezicht binnen 
de schademarkt met een uitgesproken visie op 
innovatie en klantgerichtheid. Naast zijn werk-
zaamheden treedt hij veelvuldig op als spreker 
en dagvoorzitter bij (internationale) congressen. 

Op 1 maart jl. is mr. I.M. Sanders 
in dienst getreden bij Andriessen 
Expertise. Daar gaat zij zich meer 
met de inhoudelijke afwikkeling van 
personenschade bezighouden en 
zal zij betrokken zijn bij nieuwe pro-
jecten. Inge was voorheen werkzaam bij DEKRA 
Claims Services. 

David de Greef (35) heeft per 4 
maart jl. als Financial Lines Manager 
Benelux de overstap gemaakt naar 
Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS), verzekeraar van industriële 
risico’s binnen de Allianz Groep. Zijn werkterrein 
zal zijn België, Luxemburg en Nederland. David 
heeft meer dan 9 jaar ervaring in verzekeringen. 

Natasja den Otter (28) zal per 1 
mei het salesteam van BELFOR 
komen versterken in de functie van 
accountmanager. Natasja heeft twee 
jaar gewerkt bij Schouten Zekerheid 
in de functie van schadespecialist en 
daarvoor als schadebehandelaar bij Broadspire, 
onderdeel van Crawford & Company waar zij ook 
nog twee jaar heeft gewerkt.

Per 1 maart jl. heeft Erwin van 
Rijswijk DUPI verlaten. Hij is opge-
volgd door Mark van  Zalingen, 
die al de Senior Underwriter is voor 
DUPI Charterers Liability.
Mark heeft meer dan 10 jaar erva-
ring in P & I en Charterers Liability. 

Na meer dan 40 jaar bij DSW werk-
zaam te zijn geweest, stopt Chris 
Oomen, naar eigen zeggen onder 
druk van DNB, per 1 juni 2019 als 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Chris Oomen is sinds 1987 bestuurs-
voorzitter van DSW.

Oomen wordt opgevolgd door Aad 
de Groot, die al vier jaar in de Raad 
van Bestuur zit. 

De Raad van Bestuur van Konink-
lijke BAM Groep heeft ir. Eric van 
Zuthem per 1 april 2019 benoemd 
tot directeur van BAM International. 
Van Zuthem (50) was voorheen 
regiodirecteur voor Noord-Amerika 
en Afrika bij BAM International. Per 1 juni 2019 
volgt hij de heer G.K. Mazloumian op als directie-
voorzitter van BAM International in verband met 
diens pensionering per eind juni 2019.

Per 18 maart jl. is Paul Westerik 
weer teruggekeerd bij zijn oude 
werkgever a.s.r. in de functie van 
claimsmanager. Westerik werkte 
vanaf december 2018 bij de Hansel-
man Groep, waar zijn carrière ooit is 
begonnen als junior schade-expert.

Het team van BosBoon Expertise is uitgebreid 
met 2 technische experts, 2 letselschade-experts 
en een transport-expert.
Cees Dobbe (51 jaar) startte in december en is 
werktuigbouwkundig ingenieur en heeft ruime 
ervaring op Machinebreuk schaden. Cees is 
daarnaast ook inzetbaar op CAR- en Aansprake-
lijkheidsdossiers. Hij heeft bij diverse bedrijven 
als expert gewerkt waarvan de laatste jaren voor 
Delta Lloyd / Nationale Nederlanden.

Xavier Schulkens (62 jaar) startte 
op 18 maart 2019 en heeft ruime er-
varing als schade-expert; langdurige 
ervaring in Property-, CAR- en AVB-
dossiers. Met zijn architectuurachter-
grond is Xavier daarnaast uitstekend 
inzetbaar op Beroepsaansprakelijkheidsdossiers. 
Xavier Schulkens zal vanuit het BosBoon-kantoor 
te Eindhoven werken en is landelijk en internati-
onaal inzetbaar. 

Wilco van Mook (50 jaar) heeft 
ruime ervaring met het regelen van 
letselschadezaken, zowel als belan-
genbehartiger als voor verzekeraars. 
Wilco is per 1 januari 2019 als senior 
letselschade-expert actief binnen 

AGENDA

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van 

het overlijden van Piet van der Made (SAR en 

RMiA) op 17 februari jl.

In de periode van 2001 tot en met 2008 was 

hij voorzitter van de Testcommissie van de 

erkenningsregeling Registermakelaar in 

Assurantiën (RMiA). Hij vervulde deze rol 

met veel passie en kundigheid, en was in 

deze rol kritisch maar rechtvaardig voor de 

kandidaten. Binnen de Stichting Assurantie 

Registratie (SAR) stond hij bekend als een 

gedreven en kundig ‘verzekeringsman’ en 

‘mensenmens’.

In zijn werkzame leven zeer gerespecteerd 

en gekend door velen binnen de verze-

keringsbranche, zowel intermediairs als 

verzekeraars. Door collega’s en medewerkers 

van de SAR op handen gedragen vanwege 

zijn humor, vriendelijkheid maar zeker ook 

zijn harde werken en grote inzet.

Piet kenmerkte zich door zijn schat aan 

kennis en ervaring en wilde deze ook graag 

delen met anderen. Hij was voor een groot 

aantal mensen in de branche een klankbord 

en mentor.

Wij zullen zijn kennis, ervaring en humor erg 

missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn 

familie en wij wensen hen sterkte toe bij het 

verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur en medewerkers van de 

Stichting Assurantie Registratie.

In memoriam
Dinsdag 7 mei 
• Letselschade & Sociale Zekerheid, Studiecentrum 
Kerckbosch, Breukelen  
• 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
• Symposium Zorgschade, De Letselschade Raad, 
KNVB Campus, Zeist

Woensdag 29 mei 
• Whiplash en de beperkingenvraag, 
Studiecentrum Kerckebosch, Breukelen  

Donderdag 6 juni 
• Jaarcongres Aanpak Verzekeringsfraude, Studie-
centrum Kerckebosch 

Maandag 11 juni 
• Beursborrel, VNAB kenniscentrum

Dinsdag 12 juni 
• Nationaal Congres Brandpreventie – 
Jubileumeditie

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 13 juni 
• Letselschadeberekeningen bij verlies van ar-
beidsvermogen (art. 6:107 BW) voor zelfstandigen, 
Breukelen  
• Nationaal Congres Brandpreventie – 
Jubileumeditie

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 juni 
• DIA Amsterdam

Donderdag 27 juni 
• CCV viert 15-jarig jubileum met groot congres, 
Mereveld, Utrecht

Maandag 9 september 
• Beursborrel Dirkzwager Legal & Tax

Woensdag 11 september
• Aanvang Specialisatieopleiding Gerechtelijk 
Deskundige leerlijn 20, Universiteit van Leiden

Maandag 23 september
•  Basiscurcus Brandveiligheid, Brandpreventie 
Academy, Echteld

SCHADE magazine, ook voor de organisatie 
van kennisevents

Als onafhankelijk vakblad voor de 
schadeprofessional is ons al vaak ge-
vraagd om events te organiseren. Iets 
waar we graag invulling aan willen 
geven. Op onze eigen manier: 
kleinschalig en vooral: met inhoud. 

We doen dit graag samen met onze 
abonnees en relaties. We zijn er ten-
slotte voor u en samen kunnen we de 
totale community van schadeprofes-
sionals en daarmee de markt beter en 
mooier maken. Het spreekt voor zich 
dat we ook in het magazine aandacht 
besteden aan hetgeen besproken 
wordt tijdens de events voor optimale 
kennisdeling binnen onze community. 

DIGITALISERING
Aangezien digitalisering en ook bemensing van organisaties ‘hot topics’ zijn in de 
schademarkt gaan we hier een start mee maken. Mocht u hier meer over willen weten dan 
kan u in contact komen met Marco Hoekstra via events@schade-magazine.nl of 06-22249101.

Wilt u graag samen met SCHADE magazine een kleinschalig en inhoudelijk event neerzetten 
rond een ander relevant thema? Een thema dat beter bij u past? Ook dat kan! Neem contact op 
om SCHADE magazine in te zetten als uw organisator en redactiepartner.
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ten (AFM). Na vijfenhalf jaar voorzit-
terschap heeft zij besloten om leraar 
te worden in het speciaal onderwijs. 
Daarnaast zal ze bestuurlijk actief 
blijven.

Met ingang van 1 
april 2019 is Barbara 
Verboom gestart als 
teammanager Interim 
Professionals (IP) bij 
CED. Barbara is medeverantwoor-
delijk voor de commerciële zaken 
binnen IP. 

Het College van Bestuur 
van de Open Univer-
siteit heeft mr. dr. M. 
(Marijke) Malsch per 1 
februari jl. benoemd tot 
hoogleraar Empirical Le-
gal Studies bij het clus-
ter Rechtswetenschappen. Daarnaast 
is Marijke senior onderzoeker bij het 
NSCR (Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving). 

Marleen Lemmens (52) wordt per 
1 juni benoemd tot 
Chief Transformation 
Officer (CTO) bij Aon 
Nederland. In deze 
nieuwe rol wordt ze 
verantwoordelijk voor 
het efficiënter en effectiever organi-
seren van de operationele processen 
van de verschillende bedrijfsonderde-
len van Aon. 

Coen Post, lid van de Raad van 
Bestuur van Bovemij en 
houder van de porte-
feuille Commercie, is 
in goed overleg per 15 
april 2019 teruggetre-
den. Post heeft besloten 
bij Bovemij te vertrekken wegens een 
verschil van inzicht over de nieuwe 
koers van Bovemij en het toekomstig 
beleid van de onderneming. 

Jeroen van de Mortel 
is met ingang van april 
mede-eigenaar van ex-
pertisebureau Context. 
Hij nam hiervoor het 
aandelenpakket over 
van Gerard Böttcher 
die als managing partner verbonden 
blijft aan het bureau. Van de Mortel 
werkt vanaf oktober 2015 samen met 
Context, waar hij zich als schade-
expert richt op productaansprakelijk-
heidszaken en recall-schades (PA&R).

verantwoordelijk voor de 
aansturing van het team 
van APS dat bestaat uit 24 
specialisten op het gebied 
van broking, claims, ope-
rations en client managers 
en de verdere uitbouw van de leidende 
positie die Aon heeft voor advocaten, 
notarissen en accountants. 

Milan Babin (41 jaar) is per 
1 april benoemd tot Mana-
ging Director SME Noord-
West bij Aon. Hij wordt 
verantwoordelijk voor de 
mkb-klantportefeuille in de 
noordelijke Randstad en zal mede invul-
ling geven aan de versterking van de 
leidende rol van Aon. Daarnaast maakt 
Babin onderdeel uit van het manage-
mentteam van SME. 

Eric Malterre is benoemd 
tot chief client officer bij 
Sedgwick’s internationale 
divisie. Hij is verantwoor-
delijk voor het toezicht 
op klantendiensten buiten Amerika, 
het implementeren van de klantenser-
vicestrategie van Sedgwick wereldwijd, 
het identificeren en ontwikkelen van 
nieuwe marktkansen en het ondersteu-
nen van de verdere groei van Sedgwicks 
internationale activiteiten.

Martin Nuninga (39) is 
per 1 maart aangesteld als 
broking director Corporate 
Wellness bij Aon Neder-
land. In deze functie is hij 
verantwoordelijk voor de 
brokingstrategie en productontwikke-
ling op het gebied van zorg-, inkomens-, 
verzuim- en ongevallenverzekeringen in 
Nederland. Nuninga onderhoudt zowel 
de primaire contacten met de verzeke-
ringsmarkt als met het Aon volmachtbe-
drijf One Underwriting. 

Nicolle van Rossum (45) is 
per 1 december benoemd 
tot client director Cor-
porate Wellness bij Aon 
Nederland. In deze functie 
is ze verantwoordelijk voor de com-
merciële strategie en klantbediening 
op het gebied van zorg-, inkomens- en 
verzuimverzekeringen en dienstverle-
ning rondom duurzame inzetbaarheid 
in Nederland. 

Merel van Vroonhoven 
stopt per 1 september als 
bestuursvoorzitter van de 
Autoriteit Financiële Mark-

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

het Letselschadeteam van BosBoon 
Expertise. Wilco is een echte allrounder, 
landelijk inzetbaar en werkt vanuit 
kantoor Eindhoven.

Rob Donkers (49 jaar) heeft net als 
Wilco ruime werkervaring als letselscha-
de-expert en gaat als senior letselscha-
de-expert het Letselschadeteam van 
BosBoon Expertise per 1 april 2019 
versterken. Rob is landelijk inzetbaar en 
werkt vanuit kantoor Eindhoven.

Sander Bunschoten (39 jaar) is 
transportschade-expert en heeft ruime 
ervaring met cargodossiers. Sander 
werkt vanuit het kantoor van BosBoon 
Expertise te Amsterdam en is zowel 
landelijk als internationaal inzetbaar.

Met ingang van 1 april 
heeft voormalig AGCS 
Chief Underwriting Officer 
Corporate Hartmut Mai in 
de Raad van Bestuur de rol 
overgenomen van Chief 
Regions and Markets Officer in de 3 stra-
tegische business units Centraal & Oost 
Europa, (CEE) Middellandse Zeegebied 
(MedReg) en Afrika. 
Mai neemt deze taken over van CEO 
Chris Fischer Hirs, die deze rol sinds 
oktober 2018 op interimbasis had over-
genomen na het vertrek van Andreas 
Berger. 
Thomas Sepp, huidig Head of MidCorp 
Business voor Allianz Re, vervoegt vanaf 
1 april de Raad van Bestuur van AGCS 
als Chief Underwriting Officer en volgt 
dus Hartmut Mai op vanuit München.

Met ingang van 1 april 
versterkt Matthijs Kops het 
team bij TOP Expertise als 
Expert CAR-Varia. Matthijs 
is afkomstig van Lengkeek, 
waar hij de afgelopen 10,5 
jaar werkzaam was als schade-expert 
CAR, Aansprakelijkheid en Rechtsbij-
stand. 

Adam Belhachemi is op 
1 april in dienst getreden 
als schade-expert CVT bij 
Lengkeek. Adam heeft HBO 
Bouwkunde gestudeerd 
en is afkomstig van BBN 
Consultants waar hij heeft gewerkt als 
bouwkostenmanager. Adam is werk-
zaam vanaf de vestiging in Amsterdam. 

Mariëlle van de 
Weijenberg (53) is per 1 april jl. 
benoemd tot Managing Director Aon 
Professional Services bij Aon. Zij is 

SCHADETRANSFERS COLOFON

HULP BIJ 
LETSELSCHADE

075 640 10 40
INFO@TIJBOUT-LETSELSCHADE.NL

Expertise- en schaderegelingsbureau Tijbout b.v. is landelijk werkzaam op
het veelomvattende terrein van de letselschaderegeling, als gevolg van door
derden veroorzaakte verkeers-, bedrijfs- en andere ongevallen, alsmede
medische fouten. Onze ervaren letselschadespecialisten zijn de architecten
van een adequate letselschaderegeling. De fundamenten zijn divers: juridisch,
medisch, arbeidsdeskundig, rekenkundig, sociaal en communicatief.

Wij behartigen uitsluitend de belangen van het slachtoff er.

   SScchhhhuuuulllldddddvvvvrraaaaaagggggooooooonnnnnnnnndddddddddeeeerrrzzooekk
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    eeennn iiimmmmmammmaatteerriiëëëlleee ssscchhade

  AAcctttuuuaaarrriiëëëllee bere nggeenn beerreekkeeningen
hhhhhaaade      ttooeeekkommsssstttiigge scchhaaadead

dige beellllllaaaaaaanngenbehar   DDeesskkunddiiggge hhaarrtiginngg

eeeerrrrrrhhhhaaal loonssccccchhhhhhade werkgevers  VVeerrhh rs

ZAANDAM
Westzijde 326 
1506 GK Zaandam
T: (075) 640 10 40

ALMERE
Randstad 22-127
1316 BW Almere
T: (036) 530 24 37

info@tijbout-letselschade.nl
www.tijbout-letselschade.nl
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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

SPECIAL
PERSONENSCHADE

HET GAAT HELEMAAL 
ZO SLECHT NOG NIET IN 

LETSELSCHADELAND


