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Wat je al niet leert van het maken van een vakblad. Van de risico’s op 

stalbranden en de manier waarop een stal na brand geruimd wordt tot 

de technische aspecten van sprinklerinstallaties. Van beveiligingen van 

kunstwerken tot softwareoplossingen.

En ik mag de NARIM University natuurlijk niet vergeten. Zomaar, in één 

dag gehaald. In die ene dag een bak vol kennis opgehaald tijdens een 

aantal hoorcolleges en minors. 

 Zo gaf inspirator Jan van Setten tijdens zijn inleiding aan dat je je min-

der zou moeten ergeren. Meer zou moeten verwonderen. Dan ga je de 

dingen vanzelf anders bekijken en anders benaderen. En hij heeft ge-

lijk! Wij hebben niet voor niets ‘de joystick of life’ in handen.

Voeg dit samen met de opvatting van wetenschapsjournalist Diederik 

Jekel, namelijk dat we ruimte moeten bieden aan jongeren, en dan kom 

je precies op hetgeen ik ook tijdens de bijeenkomst van de A.B.B.S. heb 

opgestoken. Daar werd door de Young Workforce even haarfijn uitge-

legd waarom jongeren anders in de wedstrijd zitten. Het woord ‘wed-

strijd’ is natuurlijk ongelukkig gekozen, maar als je als onderneming de 

concurrentiestrijd wil winnen, dan zal je toch ook jongeren aan boord 

moeten halen. 

Ik ben zelf een echte generatie X-er. Een generatie die gekenmerkt 

wordt door: ‘Work hard, stay humble’, plichtsgetrouw, weloverwogen, 

harde werkers. Niet lullen maar poetsen. Loyaal aan hun vak. En ze heb-

ben blijkbaar ook nog eens veel invloed. Dat is mooi, maar bedrijven 

hebben méér nodig. 

Jongeren, en dan heb ik het over generatie Y, willen het verschil maken. 

Staan er wat minder formeel in. Het draait bij hen om vrijheid en gelijk-

waardigheid. Het is goed om je te realiseren dat die verschillen tussen 

generaties er nou eenmaal zijn. 

Door jongeren met hun frisse blik, creativiteit en innovatief vermogen 

samen te voegen met de kennis, invloed en ervaring van ouderen heb 

je de belangrijkste sleutel tot vernieuwing in handen. Iets waar ieder 

bedrijf en iedere branche zijn voordeel mee zou moeten doen. 

Leerzaam

Cindy van der Helm
hoofdredacteur

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

2

26 33

10

Het team van Context bedankt 

al zijn relaties voor meer dan

10 jaar
vertrouwen en aanmoediging

en hoopt dan ook nog vele decennia 

van dienst te kunnen blijven!

Context B.V. | Levantkade 65 | 1019 MJ  Amsterdam | 020 6760467 | www.contextbv.com | www.context.global

Consultants | Experts
Check onze website:

www.letselopleidingen.nl



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

RISKMANAGEMENT

NARIM legt de lat hoog

Door Cindy van der Helm
 
Fotografie: Rob Lamping 
Fotografie

Trots en voldaan. Zo kijkt voorzitter Adri van der Waart terug op het NARIM Congres dat op 23 mei jl. plaatsvond in de 

Doelen in Rotterdam. “Het was een fantastische dag. Als je leest wat voor reacties we hebben ontvangen. Zo positief. 

Gewoon om nerveus van te worden. We kijken met z’n allen trots terug op wat we hebben neergezet. Zo’n dag organiseer 

je voor de hele sector. Je doet het met elkaar. Wij vonden dat we een goed programma hadden en als iedereen het dan ook 

zo heeft beleefd, dan is het goed geweest.”

NARIM, de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance 

Managers, bestaat nu zo’n 23 jaar. Door de jaren heen werd 

het jaarlijkse congres opgehangen aan een thema: Hoe ziet 

de toekomst eruit, wat moeten we verbeteren, wat kan je 

brengen. “Dat is een beetje verlaten toen we de focus wil-

den richten op de kenniscentra binnen NARIM. Eerst kende 

NARIM de traditionele kenniscentra, maar langzamerhand 

zie je ook op dat vlak de vernieuwing komen. Zo werden in 

de laatste twee jaar de kenniscentra Cyber en Innovatie op-

gericht. En daar gaat het binnen NARIM ook om: om kennis, 

data, continu leren. Anderen iets leren en van elkaar leren. 

En zo zijn we tijdens een brainstorm op het idee gekomen 

om het NARIM Congres om te dopen tot NARIM University: 

Een inspirerende ‘University-for-a-day’ met hoorcolleges en 

minors over de centrale kennisthema’s van NARIM, te weten 

Los van het inhoudelijke deel is het netwerken een belang-

rijk element op ons Congres. Op zo’n dag zie je elkaar, geef 

je elkaar een hand en je spreekt af om elkaar snel te bellen. 

Want in één dag kan je niet iedereen uitgebreid spreken. 

Meestal hebben we rond de 325 deelnemers, dit jaar zelfs 

bijna 400 waarvan 100 leden. We hadden dus 300 gasten 

van buiten. En dat is precies de verhouding die wij nastre-

ven. Deze balans werkt. Het NARIM Congres is blijkbaar het 

jaarlijkse event voor de hele markt. De VNAB heeft het eve-

nement voor beursgenoteerde relaties, wij voor iedereen 

om ons heen. Experts, juristen, verzekeraars, iedereen wil er 

graag bij zijn en ís er ook. Dat merken wij, omdat wij al in 

januari de vraag krijgen waar men zich kan aanmelden. We 

stellen wel een limiet per bedrijf anders krijg je een overkill. 

We benaderen ook een zo breed mogelijke scope van spon-

soren. Ook dat maakt het mooi. We hadden 26 sponsoren, 

waarvan een deel heeft aangegeven volgend jaar weer mee 

te willen doen.” 

Het was Adri’s tweede congres als voorzitter. Voordat hij 

voorzitter werd had hij als penningmeester twee termijnen 

van ieder drie jaar volgemaakt. Op de vraag waarom hij het 

voorzitterschap op zich heeft genomen geeft hij eerlijk toe 

dat dat eigenlijk geen keuze was. “Zo’n positie komt voorbij. 

De vorige voorzitter vertrok. Dan ligt daar de vraag wie het 

stokje kan oppakken. Ik zat al in het bestuur, waardoor ik be-

kend was met het reilen en zeilen van de vereniging. Om de 

spirit goed te houden en kennis binnen het bestuur te con-

tinueren heb ik aangegeven dat ik ‘dat ook nog wel even wil 

doen’. Dat heeft met zowel inhoud als met persoonlijke am-

bitie te maken. Want ik vind het leuk om, nadat ik jarenlang 

de geldbuidel heb bewaard, nu ook een andere rol binnen 

de NARIM te hebben.”

Persoonlijke ambitie
Op de vraag wat Adri als voorzitter wil bereiken geeft hij aan 

dat hij nog meer samenwerking zal zoeken. “NARIM staat 

voor informeren, inspireren en verbinden. Ik heb daaraan 

gekoppeld: samenwerking. Persoonlijk zie ik het belang van 

samenwerking tussen alle partijen in de sector. Dat betekent 

dat je als vereniging moet openstaan voor het geluid van 

organisaties als het NIVRE en de VNAB. 

Voorzitter Adri van der Waart: 
“Sta elkaar open en transparant 
te woord. Ga het gesprek met de 
andere kant aan. Dan kom je er 
samen wel uit.”

Inspirator en expert in (persoon-
lijk) leiderschap en klantgericht-
heid Jan van Zetten over Riskma-
nagers die opportunityspotters 
zouden moeten zijn: “Kijk anders 
naar dezelfde dingen en je zult 
merken dat dingen gaan veran-
deren. Want anders kijken naar 
verwarring is het voorportaal 
van nieuwe inzichten. Het leven 
is verwarrend eenvoudig. Denk 
in mogelijkheden. Bedenk waar 
je klant zich druk om maakt. Wij 
hebben de joystick of life.”

NARIM staat voor informeren, 
inspireren en verbinden

Daarnaast ben ik op zoek naar de bijdrage die wij als risk-

managers kunnen leveren op het gebied van duurzaam-

heid. Dat gaat verder dan de trein nemen, geen documen-

ten meer uitprinten, geen plastic meer gebruiken. Het gaat 

erom hoe wij duurzaam met elkaar kunnen omgaan. Hoe we 

dat op de agenda kunnen krijgen? Dat is lastig. We hebben 

het onderwerp aangezwengeld binnen het bestuur, omdat 

het belangrijk is om oog te hebben voor wat er verandert. 

Anders gaat het niet goed. Hoe kunnen wij een bijdrage le-

veren aan het thema duurzaamheid. Dat is de vraag. En de 

uitdaging.”

Aansprakelijkheid, Bouw, Captives, Claims, Cyber, Employee 

Benefits, Insurance Innovation en Risk Management. Een 

dag om te leren en van elkaar te leren.” 

Informatie opgehaald tijdens NARIM congres 
“Persoonlijk heb ik ontzettend veel geleerd van het verhaal 

van Jan van Zetten. Ik ben zelf iemand die heel snel, spon-

taan reageert, maar zal proberen om eerst tien tellen na te 

denken. Daarnaast heb ik ook veel bijzondere informatie 

opgehaald bij de minors. Geen informatie die je zo kan op-

pakken en ermee weglopen. Nee, de minors geven stof tot 

nadenken voor de komende dagen, maanden, jaren. Veel 

verschillende partijen hebben input geleverd voor de mi-

nors. Met deze minors gaan we de komende periode meer 

doen.
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inzetten van die app. De app werkt heel gemakkelijk. Ieder-

een heeft immers een mobiel in zijn hand. Een app sturen is 

dan ook snel gedaan. Dit gaat zeker werken.”

Het gesprek aangaan
“Wat voor ons allen belangrijk is, is met elkaar samenwerken. 

Hoe je dat doet? Door problemen niet uit de weg te gaan, 

mochten die zich openbaren. Sta elkaar open en transparant 

te woord. Ga de dialoog aan om te kijken of de juiste pre-

miestelling of het juiste risico bereikt is, of er veranderingen 

moeten komen in de voorwaarden. Kortom, ga het gesprek 

met de andere kant aan. Dan kom je er samen wel uit.”

Op de vraag wat NARIM komend jaar gaat doen antwoordt 

Adri: “Nu even helemaal niets. Nu alleen uitbuiken op het 

succes van deze dag. Gewoon genieten van de appjes die 

binnenkomen. In september gaan we weer nadenken over 

het thema van volgend jaar. We hebben het onszelf moeilijk 

gemaakt, want we hebben de lat hoog gelegd. Hoe we het 

succes van dit jaar gaan evenaren? Dat is onze uitdaging.”  <

RISKMANAGEMENT

Kleine 400 man slaagt voor NARIM University

‘Backbone’ Sylvia Tieland neemt NARIM-Award in ontvangst

Op donderdag 23 mei vond de NARIM University plaats. Als kennispartner 

voor de branche richtte de NARIM een inspirerende ‘University-for-a-day’ op 

met hoorcolleges en minors over de centrale kennisthema’s van de NARIM. 

Deelnemers werd onder andere geleerd in mogelijkheden te denken. Nieuw 

gedrag aan te wenden. Vragen te stellen. De ander te behandelen zoals de 

ander behandeld wil worden.

De kennis van de minors was ingebracht door diverse partijen. Dit leverde – 

naast hilarische situaties - ook veel bijzondere informatie op die je echt even 

moest laten bezinken. Geen kwestie van oppakken en weglopen dus, maar 

stof tot nadenken.

 

Hoorcolleges werden met de nodige dosis humor gegeven door Jan van Set-

ten, expert in (persoonlijk) leiderschap en klantgerichtheid, en wetenschaps-

journalist Diederik Jekel. Coach Maarten Bouwhuis, die de rol van dagvoor-

zitter op zich had genomen, gaf aan het eind van de middag een peptalk 

waarin hij een groot aantal goede inzichten deelde, waaronder ‘Behandel de 

ander zoals de ander behandeld wil worden’, ‘De wereld is zo snel aan het 

veranderen. We moeten ruimte bieden aan jongeren’, ‘Het bestaansrecht van 

een probleem is dat er een oplossing is. Anders is het een situatie’. 

Vervolgens vond de uitreiking van de NARIM-Award plaats. En natuurlijk hét 

fotomoment. Op welke University slagen alle studenten nou in één keer! 

Alle studenten van de lichting 2019 in één keer geslaagd

Sylvia Tieland (m.) is volgens NARIM-bestuurslid Lea Lelijveld van Cingelshouck (r.) uit-
gegroeid tot hèt gezicht en de verbindende factor binnen de NARIM. Zij mocht de NARIM 
Award 2019 in ontvangst nemen. (foto ZZindi Corporate Communicatie)

Naast het inhoudelijke deel was netwerken weer een belangrijk element. Iets 

wat ruimschoots kon tijdens het sponsordiner dat de avond voorafgaand 

aan de NARIM University plaatsvond, tijdens de ontvangst, lunch en het wal-

king dinner.

Tijdens de NARIM University werd traditiegetrouw de NARIM-Award uitge-

reikt. Winnaar was de totaal overrompelde secretaris van het NARIM-bestuur 

Sylvia Tieland, die uit handen van NARIM-bestuurslid Lea Lelijveld van Cin-

gelshouck de Award in ontvangst mocht nemen. 

De Award werd in 2007 in het leven geroepen om iemand te eren en te be-

danken die van grote betekenis is geweest binnen NARIM. Sponsoren wor-

den ieder jaar weer gevraagd om mensen te nomineren, waarna het bestuur 

de finale keuze maakt. Aan de nominatie is een aantal criteria verbonden. Zo 

moet er sprake zijn van het doen van aantoonbare verrichtingen binnen het 

vakgebied. Het vak zou moeten worden gepromoot binnen het bedrijfsle-

ven. En de persoon in kwestie zou van grote betekenis moeten zijn binnen 

NARIM.

“Sylvia is de ‘backbone’ van de organisatie”, aldus Lea Lelijveld. “Zij heeft de 

vereniging mede vormgegeven. Is het gezicht en de verbindende factor bin-

nen NARIM. Het aanspreekpunt voor de leden en het bestuur. Haar bijdrage 

aan de NARIM-congressen is ongekend. Ze is zorgzaam, enthousiast en vol 

humor. Neemt de congrescommissie veel uit handen. Kortom, een schaap 

met 10 poten.”

 

De totaal verraste Sylvia, die deze erkenning absoluut niet had zien aanko-

men, moest eerst even bijkomen van haar verbazing. Daarna liet ze weten 

dat ze het congres nu al 10 jaar met veel liefde organiseert. Iets wat ze graag 

nog 10 jaar zou willen blijven doen. 

Adri van der Waart over de Award: “Wij hadden besloten dat de Award naar 

Sylvia moest gaan. Het applaus uit de zaal was overweldigend. Warm, om op 

die manier te ervaren dat onze keuze de juiste keuze was.”

Volgens wetenschapsjournalist Diederik Jekel, spreker tijdens het NARIM Congres, hebben Riskmanagers 
meer impact dan de gemiddelde burger. “De wereld is zo snel aan het veranderen. We moeten ruimte bieden 
aan jongeren. Loslaten dat je alles al weet. Je kan beter zeggen: ik weet het niet, maar ik zoek het uit. Dat is 
wat de professional van de toekomst doet. Die gaat het uitzoeken.”

Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis in zijn rol als coach: “We gaan van risicomanager naar adventuremana-
ger. Leer in mogelijkheden denken. De verwondering begint vandaag. Hou het niet bij intenties. Neem nieuw 
gedrag aan. Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden.” 

Samenwerking en kennisdelen
“NARIM is een platform voor Risk & Insurancemanagers. Sa-

menwerking tussen alle leden onderling is het ultieme doel 

dat NARIM wil bereiken. Dat is iets wat ik meer inhoud wil 

geven. NARIM moet ook dat platform zijn waar mensen ken-

nis met elkaar kunnen delen. Door middel van die kennis-

centra merk je dat men daadwerkelijk steeds meer kennis 

wil delen. Ook door het jaar heen. Men wil meer ervaringen 

uitwisselen, zonder het eigenbelang voorop te stellen. Dat is 

een ultiem verbeterpunt.”

NARIM App
“NARIM is een vereniging met diversiteit. NARIM kent een 

harde kern van leden die elkaar heel veel zien. Een groep 

die elkaar regelmatig ziet. Een buitenste schil hecht er, om 

uiteenlopende redenen, minder belang aan. En iedereen 

brengt en haalt op zijn eigen manier. Het brengen en halen 

is weliswaar niet helemaal in evenwicht, maar dat maakt ons 

niets uit. Wat wij belangrijk vinden dat is dat er een grote 

diversiteit is aan mensen. Meer dan de helft van de leden is 

50+ en man. Een kwart is vrouw en bevindt zich vooral in de 

categorie jongeren. Die jongeren communiceren meer met 

anderen. Daar is de NARIM App ook voor gelanceerd in april. 

Als je iets hebt waar je met anderen over wil praten, dan kan 

je de app gebruiken. NARIM wil mensen verbinden en infor-

matie delen. Een van de middelen om dat te bereiken is het 
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BRANCHEORGANISATIE

Bijeenkomst A.B.B.S.

Hoe ga je om met de 
generatiekloof?

De markt vergrijst. Iets wat ook brancheorganisaties zich realiseren. Op maandag 20 mei had de Amsterdamse Beurs Brand 

Sociëteit (A.B.B.S.) dan ook Felicia Koops (generatie Y, een millenial) en Anoek Neele (pragmaat) van The Young Workforce 

uitgenodigd om een workshop te verzorgen rond het thema ‘generaties’. Niet om het probleem van de vergrijzing direct 

op te lossen, maar wel om de aanwezigen te laten zien wat het verschil is tussen de diverse generaties. Want net zoals 

er verschil is in de manier waarop mannen en vrouwen communiceren, zo is er ook verschil in denken en handelen van 

mensen die tot andere generaties behoren. “Het is goed om je dat te beseffen”, aldus Michael Blonk, voorzitter van de 

A.B.B.S. “En om te snappen waar reacties en houdingen vandaan komen. Als ik naar mijzelf kijk moet ik constateren dat ik 

als generatie X-er toch veel Pragmatentrekjes vertoon. Ik zie dat terug in de manier waarop ik mijn kinderen opvoed en 

met name het motto ‘Work hard Play hard’ is zeer herkenbaar.”

De eerste plaatjes van de presentatie toonden al snel aan 

dat er daadwerkelijk verschillen zijn in denken. Daar waar 

een jongere in een bepaalde setting denkt ‘wat een muffe 

bende’, zal een babyboomer denken ‘snotaap, je bent net 

binnen’. Jong en oud zijn soms twee werelden die elkaar 

simpelweg niet ontmoeten. 

Hoewel generatie X oververtegenwoordigd was bij de bij-

eenkomst van de A.B.B.S., waren meerdere generaties in de 

zaal aanwezig. Met een paar stellingen werd eerst gepeild 

hoe de zaal erin zat. ‘Een spelfout op je cv kan echt niet’, ‘een 

sabbatical op je 29e ’ en ‘volledige transparantie over salaris-

sen’ leverden per generatie een beduidend ander beeld op. 

Trainer Anoek Neele legde uit dat het soms kan gaan schu-

ren op de werkvloer door generatieverschillen. “De denkwij-

zen lopen nu eenmaal uiteen. Bedrijven lopen hierdoor het 

risico de innovatieslag te missen. Want hoe je het ook wendt 

of keert, er kunnen verouderde patronen insluipen, terwijl 

bedrijven dat zelf niet eens doorhebben. Maar hoe zit dat 

dan met al die generaties? Laten we eens even lekker ge-

neraliseren. Alles wat in een hokje past is immers voor 80% 

waar.”

Babyboomers (geboren tussen 1940-1955)
Babyboomers houden van structuur, hiërarchie, zijn formeel. 

Hier geldt: alle neuzen dezelfde kant op. Zij hebben een job 

for life. Het is de generatie mensen die voor het eerst hun 

mond durfden open te trekken. Wat toen heel goed werkte 

wordt nu als verouderd gezien. ‘Alle neuzen dezelfde kant 

op’ wordt nu ook wel als eindeloos polderen bestempeld.

Generatie X (1955-1970)
Generatie X, ook wel de generatie Nix genoemd, wordt ge-

kenmerkt door ‘Work hard, stay humble’. Zij hebben veel 

invloed op alles. Zijn plichtsgetrouw, weloverwogen, harde 

werkers. Niet lullen maar poetsen. Loyaal aan hun vak. 

Pragmaten (1970-1985)
Ook wel de patatgeneratie genoemd. Het is de generatie die 

versnelt. No nonsense en to-the-point. Het motto is ‘Work 

hard, play hard’. 

Anoek, die zelf pragmaat is, gaf aan dat de manier waarop 

pragmaten hun kinderen opvoeden maakt dat de toekom-

stige leiders veelal vrouwen zullen zijn. Leiderschap zal bo-

vendien niet meer bij één iemand belegd worden.

Generatie Y (1985-2000)
Generatie Y, ook wel de millennials genoemd, is informeel. 

Het draait om vrijheid en gelijkwaardigheid. Yolo (You Only 

Live Once) en Fomo (Fear Of Missing Out) zijn tekenend 

voor de manier waarop zij in het leven staan. Zij kiezen voor 

een flexibel carrièrepad. Het is de nieuwe generatie hippies. 

Deze generatie heeft van huis uit meegekregen dat ze moe-

ten doen wat ze leuk vinden. Ze willen snel impact maken, 

maar worden vaak teruggefloten door oudere generaties. 

“Wordt eerst maar eens goed in je vak” zijn veelgehoorde 

opmerkingen. Anoek gaf de zaal de tip dat ze goed moeten 

opletten wat voor vernieuwing die generatie met zich mee-

brengt. Herken je de signalen niet, dan mis je wellicht de 

boot. Generatie Y heeft namelijk snel de neiging om zich aan 

te passen of weg te gaan. Beide is natuurlijk niet wenselijk. 

Generatie Z (2000-2015)
Multicultureel. Omgevingsbewust, digital natives, zeker-

heid. Zij zijn future focused.

Omdat ouderen continu uitleggen wat er gebeurt begrijpen 

ze zo goed wat er gebeurt. En dat merk je ook: Ze willen 

graag dingen begrijpen. Zijn nog ongeduldiger dan de mil-

lennials. 

Het bestuur van de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit. Van links naar rechts voorzitter Michael Blonk, 
penningmeester Jacqueline Bolijn en secretaris Frank de Graaf. 

Samenwerking tussen jong en 
oud is sleutel tot succes voor 
iedere onderneming

Anoek Neele (l.) en Felicia Koops 
(r.) van The Young Workforce 
verzorgden een workshop rond 
het thema ‘generaties’.

Door Cindy van der Helm

Fotografie: ZZindi Corporate Communicatie
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BRANCHEORGANISATIE

Door de bank genomen zie je twee stromen: Die van Pro-

fit & power en die van Purpose & pleasure. Profit & power 

is het verouderde patroon: structuur, top-down, hiërarchie, 

formeel, gesloten. Purpose & pleasure is: open, informeel 

vrijheid, bottom-up, gelijkwaardig. Gaan vaak om de struc-

turen heen.

Er is een transformatie gaande van formeel naar transparan-

tie en fun. Van hierarchisch naar mensgericht. Van functie-

gericht naar rollen. Zien ouderen zichzelf als ‘een rader in het 

geheel’, zo willen jongeren het verschil maken. Wat energie 

oplevert bij de nieuwe generatie is veelal een bron van er-

gernis bij de oude generatie. Maar het is ook een bron voor 

het up-to-date houden van de organisatie. Iets waar bedrij-

ven rekening mee zouden moeten houden.

Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit
De Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (A.B.B.S.) is een brancheorganisatie met een lange geschiedenis. De sociëteit werd in 1993 opgericht omdat er 
behoefte was aan een marktontmoetingsplaats waar verzekeraars, (herverzekerings)makelaars, schade-experts, taxateurs en advocaten, werkzaam 
binnen de co-assurantie Brand met elkaar kunnen discussiëren over onderwerpen die de co-assurantiemarkt raken. Waar ze kennis kunnen delen en 
contacten leggen. 

Senioriteit
De leden hebben allen senioriteit of een leidinggevende positie in de co-assurantiemarkt Brand. En dat zijn dan ook direct de enige restricties om lid 
te kunnen worden. Veel leden stromen vanuit Cobra1998 door naar de A.B.B.S. 

Maandelijkse lezingen
Iedere derde maandag van de maand organiseert de A.B.B.S. een bijeenkomst waar leden elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten. 
Het is immers veel gemakkelijker zakendoen met mensen die je kent. Tijdens de bijeenkomsten worden vakinhoudelijke lezingen gehouden of er 
vindt een bedrijfsbezoek plaats. Na afloop wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd.

Vrijblijvend netwerken
Niet-leden die werkzaam zijn in de co-assurantiemarkt Brand en ofwel een leidinggevende functie dan wel een seniore positie hebben zijn van harte 
welkom om eens vrijblijvend kennis te maken tijdens een van de netwerkbijeenkomsten. Daarvoor kunnen ze via info@abbs-coass.nl een e-mail 
sturen naar de secretaris, Frank de Graaf. 

Tijdens de workshop werden 
antwoorden opgehaald op een 
aantal vragen. Conclusie van 
de bijeenkomst: Laat je door 
anderen inspireren. Want er is 
veel mogelijkheid tot leren van 
elkaar.

Iedere derde maandag van de 
maand heeft de Amsterdamse 
Beurs Brand Sociëteit een 
bijeenkomst waar leden kennis 
kunnen opdoen en kunnen 
netwerken.

The Young Workforce
The Young Workforce ondersteunt de jongste generatie op 

de arbeidsmarkt. Zij laten bedrijven zien hoe een bedrijf de 

innovativiteit kan verhogen. Hoe het bij de tijd kan blijven. 

Hoe je je HR beleid daarop kan aanpassen. Zij zorgen ervoor 

dat bedrijven futureproof worden zodat ze niet omvallen. 

Via onder andere brainstormsessies en reversed mentoring 

laten ze zien hoe je met innovatieve manieren fris en bij de 

tijd kan blijven. 

Sleutel tot vernieuwing
Anoek besloot de avond met de opmerking dat er veel start-

ups zijn. Die zijn succesvol en gaan groeien. Op een gegeven 

moment halen ze er echter vaak een senior bij, omdat ze zelf 

ontdekken dat ze een groot aantal dingen niet in de smiezen 

hebben. Zo komen de frisse blik, creativiteit en innovativiteit 

van jong, samen met de kennis, invloed en ervaring van oud. 

Volgens Anoek de belangrijkste sleutel tot vernieuwing. Iets 

waar ieder bedrijf en iedere branche zijn voordeel mee zou 

moeten doen. 

Wrap-up
Na dit interactieve hoorcollege ging de zaal in groepen uit-

een voor de workshop waarbij antwoorden op een aantal 

Het is goed om te snappen waar 
reacties en houdingen vandaan 
komen

vragen werden opgehaald. Van oudsher komen de meeste 

leden pas na hun dertigste bij de A.B.B.S. binnen, omdat 

toch wel enige vorm van senioriteit gevraagd wordt. Wat de 

leden in ieder geval meekregen was dat ze zich bewust moe-

ten zijn van de verschillen die er nou eenmaal zijn tussen 

de verschillende generaties. Dat ze elkaars perspectieven 

en elkaars krachten moeten zien en er niet tegenin moeten 

werken. Laat je door anderen inspireren. Want er is veel mo-

gelijkheid tot leren van elkaar. <

Er is een transformatie gaande 
van formeel naar transparantie 
en fun
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Wat is de waarde van een 
sprinklerinstallatie in een stal?

Door Arno van Adrichem

Fotografie Arno van Adrichem

Dit is een reactie op een artikel over het toepassen van sprinklers in een stal. De auteur, zelf afkomstig uit de agrarische 

sector, schrijft dit op persoonlijke titel en heeft in de loop van de afgelopen 30 jaar ervaring opgedaan met risico-

inspecties. Hij is werkzaam geweest bij een van de inspectie-instellingen ten aanzien van sprinklerinstallaties. Op dit 

moment is hij werkzaam bij HDI Global SE.

HDI Global SE is wereldwijd een industriële verzekeraar en 

heeft een zeer klein aandeel in de agrarische sector en dan 

nog met name in de biogas-installaties. De beoordeling van 

sprinklerinstallaties is een van de belangrijke onderwerpen 

waar les in wordt gegeven binnen HDI Global SE. De be-

trouwbaarheid van een sprinklerinstallatie bepaalt voor een 

deel de risicowaardering en dus ook voor een deel de premie 

en condities waarmee een bedrijf verzekerd kan worden.

De laatste tijd zijn er veel stalbranden geweest met als uit-

eindelijk resultaat een total loss. Het leed voor de dieren (en 

voor de eigenaren) is vaak niet te overzien. Het gevolg van 

schade zien we op de televisie, maar de oorzaak is veel be-

langrijker. Vaak is de oorzaak niet bekend, omdat het bedrijf 

geheel verloren is gegaan. Wanneer we meer weten over de 

oorzaak kan gericht naar oplossingen worden gezocht.

Had een totaal verlies van het bedrijf voorkomen kunnen 

worden met een sprinklerinstallatie? Misschien wel, maar 

dan moet wel aan alle voorwaarden voor een sprinklerin-

stallatie worden voldaan. Of is er dan toch nog sprake van 

schijnveiligheid?

Het zou mooi zijn als we risico’s in het algemeen voorzien 

van een sprinklerinstallatie. Een sprinklerinstallatie hebben 

is mooi, maar eigenlijk hoop je die sprinklerinstallatie nooit 

nodig te hebben. Maar als die sprinklerinstallatie dan toch 

zijn werk moet doen, wat voor sprinklerinstallatie heb je dan 

nodig? Wie bepaalt aan welke eisen een sprinklerinstallatie 

moet voldoen? Hoe wordt een sprinklerinstallatie gecertifi-

ceerd?

Sprinklerinstallatie
Een sprinklerinstallatie is een systeem met leidingwerk met 

daarop gemonteerd speciale sproeiers (sprinklers). Dit lei-

dingwerk is zodanig ontworpen en aangelegd dat een re-

gelmatige verdeling van deze sprinklers door het gebouw 

ontstaat. Tevens is aan dit systeem een watervoorziening 

gekoppeld die voldoende druk en capaciteit kan leveren om 

een eventuele brand onder controle te houden. In een aan-

tal gevallen kan de brand zelfs geblust worden.

Bovenstaand is een simpele definitie. De sprinklerinstalla-

tie is ontstaan in een textielfabriek, waarbij de eigenaar het 

zat was steeds maar kleine brandjes te hebben, vooral in de 

nachtelijke uren. Hij ontwierp gieters, gevuld met water, en 

de broeskop was afgesloten met een plaat die vastgeplakt 

zat met was. Bij hitte smolt de was en liep de gieter leeg. 

Vaak was de inhoud van de gieter voldoende, maar die ene 

keer niet.

Van sproeier naar sprinkler
De ervaring leerde dat bij een brand de hoeveelheid brand-

baar materiaal niet alleen een tijdsduur heeft in branden, 

maar ook dat de snelheid waarmee een brand zich uitbreidt 

afhankelijk is van het type materiaal. In een aantal landen 

is onderzoek verricht in speciale hallen om te zien wat het 

effect is van de brandstof, de manier van opslaan (bulk of in 

stellingen), tijd van ontdekken en hoe te blussen.

De eerste voorschriften waren er al in de 19e eeuw en door 

de industrialisatie moesten ook de voorschriften meegroei-

en, omdat de branden niet meer te beheersen waren. Vroe-

ger gebruikten we veel hout, kratten en pallets, later werd 

dit karton en weer later plastic. Ook de manier waarop de 

goederen worden opgeslagen is sterk veranderd. Alle vier-

kante meters moeten worden benut wat heeft geleid tot 

hoogbouw (> 30 meter) en het liefst zonder gangpaden (ro-

botmagazijn). En bovenal zijn de goederen zelf ook steeds 

brandbaarder geworden (inhoud en verpakkingsmateriaal).

Was de eerste sprinkler nog bijna letterlijk een sproeier, al 

snel werd ontdekt dat je met een plaatje op de kop, de zoge-

naamde spreidplaat, niet alleen de druppelgrootte kon ver-

anderen, maar ook de hoeveelheid water die direct omlaag 

of toch nog omhoog naar het dak kan. Daarnaast werd de 

doorlaat van de sprinkler ook steeds groter. Hierdoor vind je 

in de literatuur namen als Large Drop, Spray, ESFR.

sulteerd in sprinklers die zich op een specifieke temperatuur 

openen. Bijvoorbeeld op 68, 73 of 141 graden Celcius.

Sprinklers worden getest volgens een vast protocol wat te 

zien is aan de opdruk van merktekens op de spreidplaat van 

de sprinkler. Sprinklers zonder deze opdruk zijn niet toege-

staan. Enkele testinstituten zijn UL (Underwriters Laborato-

ries) en FM (Factory Mutual). Ook de bouwaard, brandbaar of 

onbrandbaar, wordt meegerekend in het ontwerp.

Testinstituten
Alle mogelijke opties, bouwaard, opslaghoogte, grootte, 

type goederen, type sprinkler, hoeveelheid water en hoe 

lang te blussen, zijn in voorschriften vastgelegd. Twee voor-

schriften, de NFPA (National Fire Protection Association) en 

de FM, steken met kop en schouders uit boven het Europese 

voorschrift EN 12845. Daarnaast beschikken NFPA en FM 

over grote testfaciliteiten en beschrijven zij specifieke toe-

passingen.

Maar waarom zijn dan niet alle gebouwen voorzien van 

een sprinklerinstallatie? Dat komt doordat de Nederlandse 

Overheid met het bouwbesluit (eis overheid) alleen regels 

heeft opgesteld voor menselijke veiligheid. Brandwerend-

Arno van Adrichem is werkzaam 
geweest bij een van de inspectie-
instellingen voor sprinklerinstal-
laties.

Voor elk risico moet 
een specifieke 
oplossing worden 
gevonden

Ontwikkeling 

De eerste sprinkler was met was gesloten. Al snel werd met 

smeltlood gewerkt. Ook de snelheid (RTI= reaction time in-

dex) waarmee de sprinkler zich opende werd uitgevonden. 

Dit heeft te maken met de snelheid waarmee het lood smelt. 

In de latere jaren werd ook een glazen buisje gevuld met een 

speciale vloeistof uitgevonden. Uiteindelijk heeft dit gere-

Diverse modellen sprinklers. De 
tweede van links is een ESFR 
(early suppression fast response) 
sprinkler. De “zilveren” buis, in 
het midden, is een extension 
die gebruikt kan worden bij 
verlaagde plafonds.
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heid van wanden en daken, hoe lang de constructie intact 

moet blijven, hoe groot de brandcompartimenten mogen 

zijn, geven weer dat de overheid “schadebeperking” niet als 

basiseis heeft. Pas wanneer het gebouw niet aan deze eisen 

kan voldoen moet er, als gelijkwaardigheid met de basiseis, 

brandbeveiliging zoals rookmelders of sprinklers worden 

aangebracht.

Bureau voor Sprinklerbeveiliging
En als er dan een sprinklerinstallatie wordt geëist, dan moet 

deze wel betrouwbaar zijn. Daarvoor is in het verleden door 

verzekeraars het Bureau voor Sprinklerbeveiliging opge-

richt. Dat is nu ondergebracht bij HetCCV.nl. Hier worden de 

protocollen samengesteld en onderhouden (CCV-Inspectie-

schema Brandbeveiligingssystemen). 

In Nederland zijn er enkele inspectie-instellingen die 

sprinkler installaties volgens dit protocol beoordelen en uit-

eindelijk van een certificaat voorzien. Om tot een certificaat 

te komen wordt eerst een uitgangspuntendocument op-

gesteld (Programma van eisen), met een omschrijving van 

het risico en wat erin plaatsvindt. Aan de hand van dit docu-

ment kan een sprinklerinstallateur, die erkend moet zijn via 

de Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid (CIBV), 

een offerte afgeven. Tevens worden door een inspectie-

instelling afkeurcriteria opgesteld om te gebruiken bij het 

beoordelen van de installatie. Uiteindelijk volgt na opleve-

ring van de installatie een eindinspectie en wordt er door de 

installateur een opleveringsbewijs en een onderhoudscon-

tract opgesteld. Wanneer er geen afkeurpunten zijn volgt 

een certificaat. Jaarlijks wordt de installatie opnieuw beoor-

deeld of deze nog steeds aan de uitgangspunten voldoet.

Het inspectierapport tezamen met het certificaat levert het 

bewijs van een betrouwbare installatie, zowel voor de over-

heid als voor een verzekeraar.

Eis verzekeraar
Het is vaak de verzekeraar die een dergelijke eis stelt bij het 

aangaan van een verzekering. Dan wordt op basis van een 

risico-inspectie beoordeeld wat het schadescenario wordt. 

Hieruit volgt een  maximale schadelast zowel voor gebouw 

als inhoud (materiële schade) als voor de bedrijfscontinuïteit 

(bedrijfsschade). Elke verzekeraar heeft een tabel waarmee 

hij bepaalt welk verlies hij zelf of via herverzekering kan dra-

gen. Komt het bedrag daarboven dan moeten er maatrege-

len getroffen worden om de kans op een maximale schade 

te verkleinen.

Duidelijk is dat voor elk risico een specifieke oplossing moet 

worden gevonden, waarbij de sprinklerinstallatie niet altijd 

als eerste op de lijst staat. Niet alle risico’s kunnen met een 

sprinklerinstallatie worden beveiligd. Te denken valt aan 

chemische risico’s waarbij een reactie ontstaat door toevoe-

ging van water. Op dit moment zijn er nog geen oplossingen 

met een sprinklerinstallatie voor de opslag van Lithium-ion 

batterijen.

Ook zijn er alternatieven om het risico op brand te beperken 

of zelfs te voorkomen, bijvoorbeeld een schuiminstallatie 

(High Expansion Foam), CO2-blusinstallatie of zuurstofre-

ductie (Oxyreduct). Alle vormen van beveiliging hebben, 

naast de kostprijs, voor- en nadelen en dienen nauwkeurig 

te worden afgewogen.

Ook niet alle risico’s hoeven te worden beveiligd met een 

sprinklerinstallatie als uit een risico-inspectie blijkt dat het 

risico op brand zich alleen op specifieke plaatsen kan voor-

doen.

Risico-inspectie van stallen
Wat zou een risico-inspectie van een stal opleveren? Is er 

sprake van een gebouw met een hoge vuurbelasting? Zijn 

er veel ontstekingsbronnen? Is de orde en netheid goed, of-

wel de stofhuishouding. Dit is iets wat niet direct als eerste 

prioriteit op het lijstje van de boer staat. In veel gevallen is 

de brandvoortplanting via het stof aan het dak sneller dan 

de RTI van een sprinkler.

Is de elektrische installatie op de juiste wijze aangelegd en 

wordt deze gekeurd volgens NEN 3140 en/of NTA 8220? Zo 

zijn er nog veel meer vragen die hier gesteld kunnen worden 

en tevens moet uit schade-onderzoeken een duidelijke oor-

zaak vastgesteld worden. 

Als een sprinklerinstallatie als oplossing wordt gekozen, dan 

moet deze voldoen aan voorschriften. Op dit moment kan 

men gebruikmaken van NFPA 150 (Fire and Life Safety in 

Animal Housing Facilities Code, 2019 Edition) met een ver-

wijzing naar NFPA 13 (Standard for the Installation of Sprin-

kler Systems, 2019 Edition).

CCV-inspectieschema
Door gebruik te maken van het CCV-inspectieschema wor-

den alle sprinklerinstallaties langs dezelfde meetlat gelegd. 

Installaties die niet volgens dit schema zijn aangelegd kun-

nen niet op hun betrouwbaarheid worden getoetst. Het pro-

moten van sprinklerinstallaties in agrarische bedrijven komt 

voort uit het inspelen op de angst van de ondernemer die 

zijn zaak dreigt kwijt te raken. Het is echter nog niet bewe-

zen dat deze oplossing ook de juiste is. Er zijn geen testen 

bekend. Het gevolg is dat verzekeraars eigen eisen gaan 

stellen. En dat deze eisen tussen de ondernemingen on-

derling niet vergelijkbaar zijn. Statistiek wordt onmogelijk, 

waardoor er geen betrouwbaarheid vanuit het verleden kan 

worden verwacht.

Conclusie
Als na een brand blijkt dat de basis voor een goede  

sprinklerinstallatie ontbreekt, zal dit zijn weerslag hebben 

op alle bedrijven die met een sprinklerinstallatie zijn be-

De opdruk op een spreidplaat van de ESFR (early suppression fast response) sprinkler.

veiligd. Zorg er dan ook voor dat de sprinklerinstallatie in 

een stal een betrouwbare installatie is die aangelegd wordt 

volgens de geldende voorschriften, onderhouden wordt  

en jaarlijks geïnspecteerd wordt door een inspectie- 

instelling. <

Leg sprinklerinstallaties aan 
volgens het CCV-inspectieschema

Glazen buisjes gevuld met een speciale vloeistof worden gebruikt om sprinklers te activeren. Elke kleur is 
een andere temperatuurindicatie. De diameter, die kan verschillen, is een indicatie voor de snelheid (RTI= 
reaction time index) waarmee de sprinkler zich opent.

Heel oud model sprinkler.
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Door Cindy van der Helm

Fotografie: ZZindi Corporate 
Communicatie

Context

Volgende generatie eigenaren 
continueert gedachtegoed 
Gerard Böttcher

Context is 10 jaar na de oprichting overgegaan in andere handen. Oprichter en managing partner Gerard Böttcher droeg 

begin dit jaar zijn laatste aandelen over aan Jeroen van de Mortel. De aandelenoverdracht ging in fasen. Drie jaar geleden 

werd de eerste tranche aandelen al overgedragen aan Michael Blonk, Marcel Revet en Inge Winter. Medeoprichter Nini 

Schenk heeft haar aandelen behouden en met z’n vijven vormen zij de volgende generatie eigenaren. Zo is de continuïteit 

van Context geborgd. Gerard Böttcher blijft verbonden aan de zaak, maar niet meer als managing partner. Die positie 

wordt, zoals aangekondigd op 20 juni tijdens de viering van het 10-jarig bestaan, op 1 september overgedragen aan 

Michael Blonk.

Oprichter en managing partner Gerard Böttcher (l.) droeg begin dit jaar zijn laatste aandelen van Context 
over aan Jeroen van de Mortel (r.).

gelopen jaren heeft Jeroen bewezen een echte aanwinst te 

zijn en een aanvulling op het bestaande team. Daarom heb 

ik besloten mijn aandelen per 1 januari jongstleden aan Je-

roen over te dragen. De overdracht vier jaar geleden heb ik 

ook zelf geïnitieerd. Het leek mij voor het groepsgevoel en 

de collegialiteit goed als ik niet meer alleen de baas en aan-

deelhouder was en ik merk dat het de saamhorigheid heeft 

bevorderd. 

Opvolger
Ik was eigenlijk nog wel van plan om wat langer managing 

partner te blijven, maar daar ben ik van teruggekomen. 

Daarom heb ik op ons jubileumfeest bekendgemaakt dat 

ik een opvolger heb gevonden. Ik ga het stokje overdragen 

en Michael intensief begeleiden tot het eind van het jaar. 

Daarna zal ik nog aan Context verbonden blijven, zij het 

wat minder intensief dan nu. En dat hoop ik nog lang vol te 

houden. Michael is unaniem gekozen in de aandeelhouders-

vergadering. Michael heeft dezelfde soort betrokkenheid en 

eagerness als die ik heb. Hij lijkt karakterologisch wel op mij. 

Hij is voorzitter geweest van brancheorganisatie Cobra1998 

en nu voorzitter van de A.B.B.S. Een waardige opvolger.”

Een trotse Michael Blonk in reactie op de benoeming: “Twin-

tig jaar en drie maanden geleden heeft Gerard mij bij Cun-

ningham als krullenjongen binnengehaald. Ik had destijds 

niet kunnen bevroeden dat ik hem 20 jaar later zou opvol-

gen in het door hem opgerichte bedrijf.” 

De start
De destijds 57-jarige Böttcher en mede-aandeelhouder Nini 

Schenk wilden in 2009 iets in de markt zetten dat vertrou-

wen gaf. En dat is meer dan gelukt. Knap, als je bedenkt dat 

ze met niets begonnen. Het enige dat zij hadden was een 

extra ambitie naast de traditionele rol als expert: bedrijven 

helpen zich voor te bereiden door als schade-expert en con-

sultant ook aan de voorkant actief te zijn om zo schades be-

ter te begrijpen en beter te kunnen anticiperen op risico’s. 

Zij hadden daarvoor ook direct een eerste opdrachtgever, 

namelijk de man die ooit, toen Gerard zelf nog beginnend 

expert was, een week met Gerard had meegelopen. “Dat 

was Chris Lijs van Swiss Re. Chris is mij altijd blijven volgen 

en toen hij hoorde dat Nini en ik Context gingen oprich-

ten wilde hij per se onze eerste opdrachtgever zijn. Hij had 

een mooie consultancy-opdracht die perfect bij ons paste. 

Swiss Re was zich er namelijk van bewust dat de financiering 

van de gezondheidszorg in Nederland steeds meer onder-

hevig werd aan marktwerking. En dat die ontwikkeling tot 

wijziging van het bedrijfsschaderisico van ziekenhuizen en 

instellingen in Nederland zou leiden. Een ontwikkeling die 

zich mogelijk ook in andere landen zou voltrekken. Het leek 

ze van belang de consequenties voor het bedrijfsschaderi-

sico goed in kaart te brengen en op de ontwikkelingen te 

anticiperen.”

“Ik deed onderzoek. Haalde mijn informatie op bij allerlei 

partijen, waaronder bijvoorbeeld de Nederlandse Vereni-

ging van Ziekenhuizen, het College Tarieven Gezondheids-

zorg, het Ministerie van Volksgezondheid en enkele ziek-

tekostenverzekeraars. Om onze start te helpen financieren 

werden wij vooruit betaald. En toen ging het eigenlijk heel 

snel. De presentatie van mijn onderzoek heb ik namens 

Swiss Re gehouden op de jaarlijkse bijeenkomst voor hun 

cedenten (de verzekeringsmaatschappijen die herverzekerd 

zijn, red.). Alle verzekeraars zaten dus in de zaal. Een mooie 

start.”

Meer opdrachten
Deze opdracht werd direct gevolgd door twee andere grote 

opdrachten. Ook weer opdrachten die kenmerkend zijn voor 

wat Context doet. Een second opinion op aanvraag van een 

insurance manager die een probleem had met een grote 

schade binnen zijn eigen concern. Het was een aansprake-

lijkheidskwestie tussen twee divisies onderling en de exper-

tise-opdracht namens AV-B-verzekeraars was volledig vast-

gelopen. “Voordat ik aan een cijfermatige analyse begon, 

heb ik mij grondig laten informeren over de problemen aan 

de verkoopkant als gevolg van de reeks incidenten die zich 

hadden voorgedaan. Pas toen ik goed zicht had op oorzaak 

en gevolg, heb ik een analysemodel gemaakt, waarmee de 

claimende partij zich kon verenigen. Pas daarna kwamen de 

uitkomsten waarmee men zich kon verenigen omdat wij het 

vooraf eens waren geworden over de methode. Een lager 

Context maakte in 2009 een vliegende start met een consultancy-opdracht van Swiss Re.

Jeroen van de Mortel is verheugd over het feit dat hij aan-

deelhouder is geworden: “In plaats dat ik een van de vele 

experts in een grote organisatie ben, kan ik nu mede be-

palen welke richting het bedrijf opgaat. Dat was drieënhalf 

jaar geleden ook de reden waarom ik bij Context aanklopte. 

Ik wilde graag werken voor een kleine organisatie waar alle 

medewerkers stuk voor stuk oplossingsgericht zijn. Ik had 

toen al wel de ambitie om aandeelhouder te worden, maar 

je moet nog maar zien of je verwachtingen uitkomen. In de 

afgelopen jaren heb ik gemerkt dat ik goed bij de filosofie 

van Context pas. En nu moeten we samen proberen het ge-

dachtegoed van Gerard te continueren en mensen echt te 

laten zien dat wij toegevoegde waarde hebben. Dat is de 

werkwijze van Context. Een manier van werken waar ik me 

prettig bij voel.” 

Gerard vertelt hoe hij Jeroen heeft leren kennen: “Jeroen 

werkte op een productaansprakelijkheidsschade. Een in-

grediënt uit Mexico was verontreinigd en door verzekerde 

doorverkocht. Het product werd wereldwijd door de afne-

mers van verzekerde verwerkt en kwam in een enorme di-

versiteit van voedingsmiddelen terecht. Ik werd aangesteld 

om de bedrijfsschade te becijferen en samen met Jeroen 

regres te voeren op de tegenpartij. Ik kende Jeroen op dat 

moment nog niet en we moesten al snel als team optreden 

en zware gesprekken met de tegenpartij in. Dat ging zo van-

zelfsprekend dat ik al snel vergeten was dat hij bij een ander 

bureau zat. 

We zijn elkaar in de loop der jaren meer tegengekomen en 

drieënhalf jaar geleden kwam hij hier aan boord. In de af-
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bedrag dan de oorspronkelijke claim, maar aanzienlijk meer 

dan waar de eerste expertise op was gestrand.”   

Daarna ging het snel omdat in NARIM-verband over de inzet 

van Context voor het oplossen van zaken werd verteld. In de 

zomer kwamen Michael Blonk en Marcel Revet aan boord. 

En toen ging het vliegwiel pas echt draaien en verbreedde 

het werkveld van Context zich als vanzelf. 

Context International
Al snel werd er een internationaal netwerk opgezet met 

partners die in hetzelfde segment werkzaam zijn en samen-

werken om complexe, grensoverschrijdende opdrachten 

voor de industrie op te pakken. De partners van Context In-

ternational hebben allen dezelfde filosofie, gestoeld op drie 

principes: vertrouwen, goede communicatie en materiedes-

kundigheid.

Vertrouwen
“Vertrouwen moet je verdienen en dat krijg je alleen als je 

laat merken dat je daadwerkelijk op een niet partijdige, ge-

interesseerde manier met de schade bezig bent. Ik vind dat 

je je deskundigheid moet gebruiken om feiten boven water 

te krijgen, om daar waar onduidelijkheid bestaat duidelijk-

heid te scheppen. En om daarmee het probleem op te los-

sen. Er zijn ook mensen die vinden dat zij het belang van een 

bepaalde partij behartigen, maar daar zijn wij het niet mee 

eens. Het moet om de deskundigheid gaan. Je bent immers 

expert, ook als je namens de verzekerde optreedt. Door het 

woord contra-expert te gebruiken, een term die overigens 

niet eens in de polis voorkomt, wordt er een bepaalde sfeer 

gecreëerd waardoor het lijkt of je tegen elkaar moet opbok-

sen, in plaats van samen de schade oplossen. Er zijn in zo’n 

geval toch twee deskundigen. Die zouden beiden hun des-

kundigheid in moeten brengen voor een goede uitkomst. 

Althans, dat is zoals wij het doen. Met het oplossen van een 

zaak bedoelen wij echt oplossen, zonder losse eindjes, maar 

met veel en goede communicatie gedurende het gehele tra-

ject. Geen verassingen aan het eind van de rit. Wij nemen 

het niet uit handen van onze opdrachtgevers, maar ontzor-

gen ze wel.” 

Communicatie
“Over die communicatie is nog wel meer te zeggen. Wij 

houden alle partijen aangesloten door altijd precies te laten 

weten wat we doen. Onze rapportages kunnen ook altijd 

naar alle partijen gestuurd worden, want wat daarin staat is 

feitelijk juist omdat wij onze concepten voorleggen aan wie 

het aangaat. En als het niet klopt, dan laten we ons graag 

bijsturen. Het gaat ons erom te zorgen dat het probleem aan 

het eind van de rit is opgelost. Dat wil zeggen dat het in fi-

nanciële zin moet voldoen aan de reële verwachtingen van 

een claimant. Het bedrag mag niet hoger zijn dan een scha-

deloosstelling behoort te zijn. Daarom proberen wij de ver-

wachtingen van een claimant zo te managen dat hij snapt 

dat de sky niet the limit is. Daarnaast willen wij verzekeraars 

de zekerheid geven dat zij niet méér betalen dan nodig is. 

Dat klinkt wellicht heel pedant en vanzelfsprekend, maar 

daar is wel objectiviteit voor nodig. En goede communica-

tie. Als je bij verzekerde binnenkomt met opgestoken zeilen 

als de belangenbehartiger van verzekeraars, dan denkt de 

verzekerde logischerwijs dat ‘ie geknipt en geschoren gaat 

worden wanneer hij geen ruimte creëert voor zijn eigen be-

lang. Je lokt dus excessieve claims uit en situaties waarbij 

verzekerden met de hakken in het zand gaan. Wij proberen 

een claimant bij aanvang al te laten merken dat wij niet zul-

len afdingen op een reëel schadebedrag. Dat wij met open 

vizier, transparant en met begrip voor de situatie waarin de 

claimant is komen te verkeren in de zaak staan. En dus dat 

wij samen kunnen werken aan de schade-opstelling die het 

resultaat van de expertise is.”

Veilig voelen
“Dat is iets wat wij al in een vroeg stadium proberen te laten 

merken. Het gaat erom dat verzekerde zich veilig voelt. Als 

die zich veilig voelt, dan hoeven wij geen rare spelletjes te 

spelen. Dat soort gedrag heb ik al zo vaak meegemaakt. Wij 

krijgen immers vanuit verschillende hoeken onze opdrach-

ten en werken dus aan alle kanten van de tafel.” 

Jeroen beaamt dit: “Ik zit op aansprakelijkheidsschades en 

werk voor de aansprakelijkgestelde partij en diens verzeke-

raar. Bij de schadebehandeling kunnen de belangen enorm 

van elkaar verschillen. Daar is het per definitie zo dat je je 

tot de feiten moet beperken en je niet door belangen moet 

laten leiden. Je moet dus niet alleen het belang van jouw 

opdrachtgever – de partij ‘die de rekening betaalt’ - in het 

oog houden, maar juist zo feitelijk zijn dat het rapport door 

iedereen geaccepteerd wordt. Want dan draag je iets aan 

waarmee iedereen uit de voeten kan. Zeker in de aanspra-

kelijkheid waar het niet alleen over omvang, toedracht en 

oorzaak gaat maar waar je ook over schuld moet soebatten.” 

Materiedeskundig
En zo komen we op punt drie: iedereen werkzaam bij Con-

text is materiedeskundig. Jeroen is chemicus en kan op fei-

telijke wijze oorzaak en gevolg analyseren. Hij kan inhoude-

lijke discussies voeren en haalt niet op basis van suggesties 

fouten boven water. “Het gebeurt wel dat een verzekerde 

probeert te verdoezelen dat zij een fout heeft gemaakt. 

Maar dat gedrag van verzekerde kan juist contraproductief 

werken. Als iemand niet aansprakelijk wil zijn, dan zet hij de 

hakken in het zand. Het is onze taak om alle partijen mee te 

nemen. We mogen geen uitspraak doen over de polisdek-

king, maar moeten partijen wel vertellen waar het op staat. 

Als je dat durft, dan kan je een probleem pas echt oplossen.” 

Goedkoopste bureau ondanks uurtarief 
Inmiddels telt het bureau negen professionals die samen 

alle mogelijke opdrachten oppakken, variërend van exper-

tise (brand, machinebreuk, bedrijfsschade, aansprakelijk-

heid), oorzaak- en toedrachtonderzoek, beoordeling van 

schadeclaims van wederpartijen, begeleiding van product 

recalls, risico-analyses bedrijfsschade op basis van operati-

onele schadescenario’s, (administratieve) ondersteuning en 

coördinatie van claimsmanagement, arbitrage en bemidde-

ling tot reviews van schadedossiers. 

“Alle professionals werkzaam bij Context hebben jarenlange 

ervaring en werken efficiënt. We zijn geroutineerd en hoe-

ven daardoor niet alles opnieuw uit te vinden. Omdat we 

daardoor in verhouding tot andere bureaus weinig uren 

schrijven, is het – volgens sommigen hoge - uurtarief geen 

beletsel”, besluit Gerard. “En weet je wat zo mooi is, ondanks 

dat uurtarief zijn wij in dit segment in de praktijk de goed-

koopste. Het is ons bij terugkoppeling door opdrachtgevers 

herhaaldelijk gebleken dat onze nota’s gemiddeld 30% la-

ger zijn dan die van andere bureaus. Daar ben ik wel trots 

op. Daarnaast zijn wij 100% transparant bij het schrijven 

van onze uren. Er wordt geen half uur bij verzonnen. Als een 

opdrachtgever nú belt kan onze backoffice exact aangeven 

wat er nú op de teller staat.”

Belofte
Een bijzonder bureau dat nu een nieuwe fase in gaat. Ooit 

hebben ze elkaar en hun opdrachtgevers een belofte ge-

daan: als ze geen toegevoegde waarde kunnen leveren, dan 

accepteren ze de opdracht niet. En als achteraf blijkt dat de 

beloofde toegevoegde waarde niet is waargemaakt, dan 

zullen ze absoluut geen rekening indienen. Iets wat tot nog 

toe nog nooit is gebeurd. Reden temeer om vast te houden 

aan die belofte. <

Managing partner Gerard 
Böttcher draagt per 1 september 
het stokje over aan Michael 
Blonk, maar blijft wel aan 
Context verbonden.

Jeroen van de Mortel is een 
autoriteit op het gebied van 
productaansprakelijkheidszaken 
en recall-schades.

IJzerdraad, aangetroffen in brood. Pen in een snackreep.
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Specialistische reiniging stalbranden

Er komt steeds meer 
agressie bij kijken

Twee jaar geleden waren ze betrokken bij de ruiming van de grootste stal van Nederland. Ervé B.V. Een familiebedrijf 

dat in 2011 klein begon met een rugzak vol ervaring uit het verleden. Zo kan men bij Ervé B.V. terecht voor sloop- 

en renovatiewerkzaamheden, asbestsaneringen, ontruimingen en ruimingen van levende have. Gespecialiseerd 

in stalbranden en alles wat daarbij komt kijken. Een jaar geleden werd op verzoek van verzekeraars het salvage & 

reconditioneringsbedrijf Ervé Clean in het leven geroepen, een aparte B.V. voor schoonmaakwerkzaamheden waarmee 

het dienstenpakket compleet is. Inmiddels werkt het concern met een 20-tal vaste personeelsleden aangevuld met zzp’ers 

voor voornamelijk verzekeraars, woningcorporaties en vastgoedbeheerders.

Wil Veugelers is vader van drie kinderen Rick, Mandy en Maik 

die allen in het bedrijf zitten. De kerstperiode is voor deze 

hechte familie altijd een tijd van samenzijn, al is het sinds de 

oprichting van Ervé B.V. nog nooit voorgekomen dat ze ook 

daadwerkelijk allemaal vrij van werk waren ten tijde van de 

feestdagen. Wil: “Wij zeggen namelijk nooit nee als iemand 

onze hulp inroept na een calamiteit. Dat standpunt is heilig 

binnen onze organisatie. Helaas hebben we in het verleden 

in hetzelfde schuitje gezeten als een gedupeerde. Het be-

drijfspand van ons voormalige bedrijf werd getroffen door 

brand waardoor het pand tot de grond toe afbrandde. Daar-

door weten wij exact hoe het voelt om ’reddeloos verloren’ 

te zijn. Omdat we zelf in die situatie gezeten hebben beste-

den wij wat meer tijd aan het luisteren naar de gedupeerde. 

Die wil vaak zijn verhaal kwijt en antwoorden op vragen. Een 

brand-, water- of stormschade kan een enorme impact heb-

ben. Vooral als er sprake is van een stalbrand. Daar zijn im-

mers dieren bij betrokken.”

Kadaverwet
Het ruimen van levende have is een karwei apart waar stren-

ge regels voor gelden. In het geval van een stalbrand moe-

ten de overleden dieren zo snel mogelijk afgevoerd worden. 

De kadaverwet stelt dat er binnen 24 uur ontruimd dient te 

worden in verband met ziektes en de verspreiding daarvan. 

“Ook al is snelheid geboden, dan nog gebeurt ruiming op 

een respectvolle manier”, vervolgt zoon Maik Veugelers. 

“Voor een boer zijn dieren zijn kindjes die hij ziet opgroeien. 

Je kan je wel voorstellen waarom snelheid geboden is, ze-

ker met hogere temperaturen omdat er dan mogelijk gas-

vorming optreedt. Onze vakmensen dragen dan ook te al-

len tijde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). En is 

er sprake van een asbestverontreiniging dan stellen wij een 

werkplan op, doen de benodigde meldingen bij bevoegde 

instanties en gaan te werk volgens het landelijk vastgelegd 

protocol waaronder de decontaminatieprocedure. Dit alles 

in goed overleg met gedupeerde, verzekeraar en bevoegde 

instanties. De dieren moeten dan immers onder asbestcon-

dities afgevoerd worden.

Verstand op ‘nul’ zetten
Bij een stalbrand worden wij ingeschakeld door een scha-

de-expert. Vaak als de brand nog bezig is. Ongeacht het 

tijdstip of de dag rijden wij er direct naartoe om de situatie 

met de expert in te kaderen en een projectplan op te stel-

len. Om zo’n traject te bespoedigen sturen wij direct foto’s 

naar Rendac, de verwerkende partij voor kadavers. Rendac 

bepaalt vervolgens of ze de dieren nog kunnen innemen of 

niet. Dit laten zij direct per e-mail bevestigen. Zijn de dieren 

enkel door rook gestikt, dan kunnen ze nog worden gerei-

nigd en afgevoerd. Dit zijn niet altijd de fijnste projecten 

voor onze medewerkers en je moet je verstand op ‘nul’ kun-

nen zetten. Ook al zijn ze overleden, het blijven wel dieren. 

Als Rendac de dieren ‘afkeurt’ voor inname komt de NVWA, 

de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit, in beeld. Het 

is de NVWA die de goedkeuring moet geven dat Rendac ze 

niet meer kan innemen. Als alle partijen dit volgens protocol 

bevestigd hebben mogen de dieren worden afgevoerd. Om 

de voortgang van de werkzaamheden erin te houden scha-

kelen wij op voorhand al met de provincie en de stortplaats. 

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland en niet iedere 

stortplaats mag kadavers innemen. Gelukkig werken wij met 

verschillende transporteurs die ook bereid zijn 24/7 te wer-

ken om de snelheid erin te houden. Zo hebben we altijd de 

beschikking over voldoende vrachtwagens en vloeistofdich-

te containers. Zodra alle formaliteiten geregeld zijn kunnen 

we dan ook snel schakelen.”

Grootste stalbrand Nederland
Twee jaar geleden was Ervé betrokken bij het ruimen van 

een varkensstal na brand. Het was de grootste stalbrand 

ooit in Nederland, verzekerd bij een Duitse maatschappij. 

Aangezien de regelgeving in Nederland met betrekking tot 

asbest anders is dan in Duitsland kon hier geen Duitse partij 

worden ingeschakeld. Helaas zijn er bij deze brand een hoop 

varkens omgekomen. De omvang van de brandhaard was 

17.370 m2, de restanten lagen verspreid over een gebied 

van 118.000 m2. Restanten dwarrelden op de naastgelegen 

percelen neer. Hoewel de brand nogal ongelegen kwam 

voor het bedrijf omdat dochter Mandy aan het bevallen was, 

stond het team desalniettemin zondagochtend klaar. “Na de 

inventarisatie hebben wij op maandag met de opdrachtge-

ver onderhandeld over de werkzaamheden. ‘s Nachts kregen 

we groen licht en op dinsdag werd gestart met de ruiming. 

Voordat we met de werkzaamheden startten hebben we de 

omwonenden over de werkzaamheden geïnformeerd. De 

kadavers werden zo respectvol als mogelijk gescheiden van 

andere afvalstoffen.”

Asbest
“Hoewel wij verwachten dat het aantal asbestruimingen zal 

gaan dalen omdat er veel daken gesaneerd worden, is er 

bij zo’n brand nu nog in negen van de tien gevallen sprake 

van asbest. Ook hier moesten we onder asbestcondities 

werken, wat onder andere betekent het dragen van PBM’s, 

het gebruik van kranen, vrachtwagens en toebehoren met 

overdruk, zodat de machinisten en chauffeurs veilig hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit alles gebeurt onder 

toeziend oog van de omgevingsdienst en de NVWA. Er werd 

nadrukkelijk gecontroleerd of er volgens wet- en regelge-

ving werd gewerkt. 

Vier weken lang werden er lange dagen gedraaid om alles 

zo spoedig mogelijk op te ruimen. Circa 50 containers per 

dag verlieten het werkterrein op weg naar de stortplaats. 

Het team van Ervé, 2 jaar na de start. Inmiddels heeft het bedrijf 20 man in vaste dienst, aangevuld met een 
flexibele schil.

Ervé deed de ruiming van de grootste stalbrand van Nederland. De 
restanten lagen verspreid over een gebied van 118.000 m2.

In negen van de tien gevallen van stalbrand is er sprake van asbest.

Mensen moeten hun verhaal en 
emoties kwijt

Door Cindy van der Helm
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Een enorme inspanning voor eenieder die aan deze klus 

heeft bijgedragen. Om iedereen zoveel mogelijk te ontlas-

ten werd er gewerkt in shifts en werd er voor eten en drinken 

gezorgd.”

Agressieve dierenactivisten
“Ook al is het hard werken op de soms gekste uren of dagen 

van het jaar, iedereen binnen onze firma staat voor elkaar 

klaar als één team! Hoewel er bij een brand eigenlijk alleen 

verliezers zijn, is de mooie kant van ons werk de waardering 

de je terugkrijgt van gedupeerden. Het enige nadeel zijn 

de dierenactivisten die zich steeds agressiever gedragen. 

Steeds vaker krijgen we te maken met wegblokkades, be-

kladdingen et cetera. Dit soort ruimingen zijn niet onze fa-

voriete werkzaamheden, maar het is wel heel belangrijk dat 

ze gedaan worden en wel zo snel mogelijk. Daarom voor-

zien wij de locatie ook van bouwhekken en borden. Dit helpt 

echter niet altijd en de situatie wordt wel eens dreigend. Dan 

gaan wij over op beveiliging, zowel overdag als ‘s nachts. 

Ons dienstenpakket is gelukkig breder dan alleen levende 

have. Wij helpen bij alles wat veroorzaakt wordt door storm-, 

water- en brandschade. Zo hebben we fabrieken, winkels, 

woningen en kantoorpanden ontruimd. Kelders en tuinen 

schoongemaakt die volgestroomd waren door modder. Ook 

worden wij ingeschakeld om gecontroleerd een gebouw te 

slopen. Daarvoor wordt uiteraard een veiligheidsplan met 

asbestinventarisatie opgesteld, dat met de overige docu-

menten naar de gemeente of omgevingsdienst wordt ver-

stuurd ter goedkeuring. Zodra die goedkeuring verleend is 

kunnen de werkzaamheden aanvangen.”

Stichting Salvage
Op de vraag hoe Ervé B.V. zo snel heeft kunnen groeien ant-

woordt Wil: “Door open en eerlijk te zijn. Dat is belangrijk. 

En de sleutel tot succes. Alle verzekeraars krijgen volledig 

inzicht in de door ons gemaakte kosten. Naast onze eigen 

basiskosten huren we kranen in, moeten we stort- en trans-

portkosten maken. We zijn wat dat betreft een open boek. 

Dat verzekeraars vertrouwen in ons hebben bewijst mis-

schien wel het feit dat zij ons een jaar geleden gevraagd 

hebben om een reconditioneringstak op te zetten. Daarop 

hebben we als familie besloten om Ervé Clean op te rich-

ten, die inmiddels gecertificeerd is zodat wij door stichting 

Salvage ingeschakeld kunnen worden. Reconditionering is 

weliswaar een andere tak van sport, maar als mens stel je je 

op dezelfde manier op richting gedupeerden. Je zorgt dat 

je snel ter plaatse bent ongeacht tijd en dag. Biedt de men-

sen een luisterend oor. Mensen moeten vaak hun verhaal en 

emoties kwijt, hebben vragen over wat ze te wachten staat. 

Daar weten wij uit eigen ervaring alles van.” <

Als er sprake is van asbest, dan 
wordt er onder asbestcondities 
gewerkt, wat onder andere bete-
kent het dragen van PBM’s.

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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Dit artikel wordt u aangeboden 
door Adfiz

110
JAAR

“Een stalbrand is slechts een van de 
vele risico’s waarmee veehouders 
geconfronteerd worden”

In 2018 kwamen in Nederland meer dan 120.000 dieren om bij 23 stalbranden. Dat is niet alleen een drama voor de dieren 

die omkomen, maar ook voor de veehouder en de verzekeraar, zegt Joris Raaijmakers, risicomanager bij intermediair 

Zuiderhuis met kantoren in Weert, Horn en Deurne, daarover. “Voor de veehouder omdat hij zijn levenswerk in vlammen 

ziet opgaan, voor de verzekeraar omdat ze geconfronteerd worden met een flinke schadepost.” Reden temeer voor 

Raaijmakers om zijn klanten vanuit een risicomanagementaanpak te behoeden voor dit én mogelijk ander onheil.

“Vanzelfsprekend komt het treffen van preventiemaatrege-

len om een stalbrand te voorkomen aan de orde in mijn ge-

sprekken met de klant”, legt Raaijmakers uit. “Maar laten we 

wel wezen, een stalbrand is slechts een van de vele risico’s 

waarmee een veehouder geconfronteerd wordt. Want – om 

maar even aan te haken op de actualiteit – wat te denken 

van personen die zich ongeoorloofd toegang verschaffen 

tot een stal? En niet alleen ongeoorloofde, ook welkome 

bezoekers kunnen binnen een mum van tijd een hele stal 

met een besmettelijke ziekte infecteren. Met alle gevolgen 

van dien. De beveiliging van en toegang tot een stal zijn 

daarom eveneens belangrijke aandachtspunten. Hetzelfde 

geldt voor wat er is geregeld als de ondernemer of zijn me-

dewerkers iets overkomen. De meeste ondernemers heb-

ben wel een testament voor het geval ze overlijden. Maar 

wat als ze arbeidsongeschikt raken? Wie zorgt er dan voor 

dat rekeningen worden betaald en besluiten worden geno-

men? Kortom, hoe zorg je dat de continuïteit van je bedrijf 

geborgd is? Als ondernemer moet je daarover nadenken 

en samen met een deskundige de afweging maken of bij-

voorbeeld een levenstestament misschien wel nodig is.” Het 

zijn slechts enkele voorbeelden van de onderwerpen die  

Raaijmakers aansnijdt in de gesprekken met zijn klanten.

Hands-on
Raaijmakers vertelt dat niet al zijn klanten het gewend zijn 

op zo’n manier te denken over risico’s: “Het ligt sterk aan za-

ken zoals de omvang en levensfase van het bedrijf, de ach-

tergrond van de ondernemer, of het een familiebedrijf is en 

of er al dan niet opvolging binnen het bedrijf aanwezig is. 

Agrariërs zijn traditioneel meer van een hands-on mentali-

teit, dan van het maken van langetermijnvisies en het den-

ken in (het voorkomen van) risico’s. Maar het is ook belang-

rijk om na te denken over toekomstdoelen, eigendoms- of 

bedrijfsstructuren of de terugverdientijd van investeringen. 

Ik bespreek met ondernemers uitgebreid wat ze nu en in de 

toekomst met hun bedrijf willen, hoe ze er financieel voor 

staan en wat hun risicobereidheid is. Wat wil en kan de on-

dernemer of onderneming zelf dragen? In dit stadium gaat 

het dan ook meestal niet eens over verzekeringen.”

Opgetrokken wenkbrauwen
“Dat ik daar als hun – zoals zij dat vaak nog zien – verzeke-

ringsadviseur met ze over wil praten, leidt in het begin af en 

toe wel tot opgetrokken wenkbrauwen”, gaat Raaijmakers 

verder. “De (jaar)cijfers bespreken ze traditioneel met hun 

accountant, de bedrijfsstructuur met een fiscalist of jurist en 

weer andere onderwerpen bijvoorbeeld met een consultant 

van een agrarisch adviesbureau. Als ik dan uitleg dat ik niet 

tegenover, maar juist naast ze wil zitten om samen naar alle 

facetten van het bedrijf te kijken, zaken ter discussie te stel-

len en risico’s te inventariseren, maar zeker niet de bedoeling 

heb het werk van andere specialisten over te nemen, merk je 

dat ze het eigenlijk best prettig vinden om met iemand naar 

het totale plaatje te kijken. Het maakt ze ook bewuster van 

de risico’s die ze als ondernemer lopen.” Aan de andere kant 

ziet Raaijmakers ook een steeds groter wordende groep vee-

houders die een agrarische (hbo-)opleiding achter de rug 

hebben en hun bedrijf echt als een bedrijf leiden. “Daar heb 

je dan ook meteen heel andere gesprekken mee.”

Korte lijntjes
Terugkomend op het voorkomen van stalbranden, stipt  

Raaijmakers het belang aan van een nauwe samenwerking 

met andere betrokken partijen. “Het is zo ontzettend be-

langrijk om korte lijntjes te hebben met partijen als de archi-

tect en de aannemer, maar ook met de beoogde verzekeraar. 

Kijk, een architect moet zich aan het bouwbesluit houden en 

neemt bijvoorbeeld in zijn plannen op dat een wand een x-

aantal uur brandwerend moet zijn. Een aannemer – op zijn 

beurt – heeft verschillende oplossingen voorhanden om 

ervoor te zorgen dat die wand voldoet aan de eisen die de 

architect in zijn plannen heeft opgenomen. Maar de verze-

keraar heeft een heel duidelijke voorkeur voor die ene spe-

cifieke oplossing. Sterker nog de andere oplossingen wil een 

verzekeraar soms niet eens verzekeren. Of ze stellen aanvul-

lende voorwaarden. Ik zorg ervoor dat architect, aannemer 

en bouwkundigen van de verzekeraar continu met elkaar af-

stemmen over materiaalkeuze, constructies en andere zaken 

die gericht zijn op de verzekerbaarheid van het risico.”

Joris Raaijmakers is risicomanager  bij intermediair Zuiderhuis

Asbest
Een ander onderwerp dat van grote invloed is op de verze-

kerbaarheid van het risico is de aanwezigheid van asbestda-

ken. Raaijmakers: “Dat komt dan ook in ieder gesprek aan de 

orde dat ik met agrariërs voer over verbouwplannen of het 

switchen van verzekeraar. Al moet ik zeggen dat veel daken 

al vervangen zijn als gevolg van de hagelschade waar veel 

agrarische bedrijven hier in de regio in 2016 mee zijn gecon-

fronteerd. Dat neemt niet weg dat er nog veel asbest is. Hoe 

daar mee omgaan is voor veel ondernemers louter een fi-

nanciële afweging. Maar ook als de middelen er niet zijn, be-

staan er oplossingen. Bijvoorbeeld door de daken te verhu-

ren aan energieleveranciers. Die willen mogelijk de kosten 

voor de asbestsanering en het vervangen van de daken op 

zich nemen en plaatsen er zonnepanelen op. Na vijftien jaar 

worden de panelen dan eigendom van de verhuurder. Maar 

wetende dat de levensduur van een zonnepaneel ongeveer 

twintig jaar is en dat je ze daarna moet vervangen en dat dit 

ook weer geld kost, is ook dat iets waar je als ondernemer 

rekening mee moet houden. Maar het kan wel een oplossing 

zijn. Zeker als je in die twintig jaar ruimte hebt om financiële 

reserves op te bouwen.” <
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PRODUCT RECALL

Door Cindy van der Helm

Recall Solutions: één loket voor 
álle vragen over product recall

Recall Solutions verenigt binnen een samenwerkingsverband drie specialismen op het gebied van product 

recall. Opdrachtgevers kunnen 24/7 een beroep doen op de organisatie als er sprake is van een acuut voedsel- of 

productveiligheidsprobleem. Ook bij de voorbereiding of nasleep van een recall kunnen zij de kennis en ervaring van 

Recall Solutions inschakelen.

Partners van Recall Solutions zijn communicatiebureau Bex*, 

schade-expertisebureau Sedgwick en advocatenkantoor 

Kennedy Van der Laan. Zij hebben jarenlange ervaring met 

alle soorten van recalls en bundelen in Recall Solutions hun 

kennis en ervaring. Recall Solutions kan zowel voorafgaand, 

tijdens als na een product recall ingeschakeld worden voor 

zaken als risicomanagement, onderzoek, crisiscommunica-

tie, schadebeheersing en evaluatie. Zo kan de snelheid van 

handelen tijdens een recall verhoogd worden en kunnen 

discussies achteraf voorkomen worden. Alles om de schade 

zoveel mogelijk te beperken. Ook in gevallen van een drei-

gende recall biedt Recall Solutions de helpende hand, waar-

mee in sommige gevallen een recall kan worden voorkomen.

Advocaat Peter van den Broek van Kennedy Van der Laan: 

“Er komt veel op je af wanneer je als bedrijf te maken krijgt 

met een product recall. Het is dan niet makkelijk om de juis-

te beslissingen te nemen en de dingen in de goede volg-

orde te doen. Wij bieden met Recall Solutions één loket voor 

álle vragen en helpen bedrijven van begin tot eind. En dan 

maakt het niet uit in welke sector een bedrijf actief is.” Recall 

Solutions is er voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie 

en in de non-food sector en werkt voor zowel de bedrijven 

die verantwoordelijk zijn voor de eindproducten als bedrij-

ven die grondstoffen aan deze bedrijven leveren.

De start
Het idee is 10 jaar geleden bedacht door Leo Jansen van 

Sedgwick, die al 25 jaar werkzaam is als schade-expert op 

het gebied van productaansprakelijkheid en recall. Hij zag 

dat het aantal schades toenam. En dat hij vaak samen met 

dezelfde partijen optrok als er een beroep gedaan werd op 

een recallverzekering. 

Samen met collega Business Development Manager Ge-

neviëve Jubitana is hij op zoek gegaan naar partijen die 

aansluiten bij het concept. “We deden al veel product recalls 

met advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Voor de com-

municatie benaderden we Bex*, een communicatiebureau 

dat veel ervaring heeft met product recalls. In maart 2016 

vonden de eerste oriënterende gesprekken plaats en in 

2017 zag Recall Solutions het levenslicht.”

Recall Solutions is een samenwerkingsverband van de drie 

genoemde partijen. Maar dat betekent niet dat altijd alle 

partijen erbij worden betrokken als er een beroep wordt 

gedaan op Recall Solutions. Al direct bij het eerste contact 

wordt bekeken waar het accent van de (dreigende) recall ligt 

en afhankelijk daarvan wordt in overleg bepaald welke van 

de drie partijen het voortouw neemt en of een van de ande-

re parttijen direct of later wordt ingeroepen. “Eigenlijk is het 

een formalisering van wat we altijd al deden”, vervolgt Peter. 

“Ook in voorgaande jaren hadden we veel werk te danken 

aan Leo en zijn collega’s. Het mooie is dat we nu één loket 

hebben en één naam. Dat zou potentieel tot meer werk kun-

nen leiden.”

Paniek
“Er zijn steeds meer bedrijven die met een recallsituatie 

geconfronteerd worden. Dan is er paniek. Elk uur is er één. 

Mensen moeten snel beslissingen nemen. De ervaring leer-

de dat Leo vaak al op dag één aan boord gehaald werd en 

dat wij, de advocaat, pas een dag later ingeschakeld werden. 

Dan loop je mogelijk al achter de feiten aan. En als ze dan ook 

nog eens wachten met het inschakelen van een communi-

catiebureau, dan wordt die achterstand alleen maar groter.

Daarom hebben we Recall Solutions opgericht. Bedrijven, 

makelaars of verzekeraars hoeven nu nog maar één nummer 

te bellen en ze hebben direct alle expertise bij de hand. Een 

One-stop-shop dus. We merken dat partijen het waarderen, 

die multidisciplinaire aanpak. En dat we er regelmatig nieu-

we opdrachtgevers bij krijgen, veelal via anderen.” 

Ook preventieve dienstverlening
Jhorna Erkens van Bex* vult aan: “Wij zijn er om bedrijven te 

helpen als er echt iets mis is. Dan moeten bijvoorbeeld de 

autoriteiten en afnemers worden geïnformeerd. Naast hulp 

bij daadwerkelijke ellende werken wij ook aan de preven-

tieve kant. Maken we draaiboeken en stellen we plannen op, 

zodat bedrijven efficiënt te werk kunnen gaan als het daad-

werkelijk misgaat. Op die manier helpen we bedrijven om 

reputatieschade te beperken of te voorkomen.” 

Tendens
“Er is een tendens gaande”, vervolgt Leo. “ Meer recalls door 

aangescherpte wetgeving. Daarnaast worden consumenten 

steeds mondiger. We merken dat we hierdoor met enige re-

gelmaat door dezelfde bedrijven worden ingeschakeld voor 

een recall. 

Wat je niet moet onderschatten is hoeveel er op je af komt 

als je een product moet terughalen. Dan moet je als organi-

satie snel handelen, soms zelfs op basis van informatie die 

nog niet scherp is. Door de samenwerking kunnen wij op 

alle fronten naar schade en mogelijke schade kijken. Daar-

mee kunnen wij de schade beperkt houden.

Wat wij ook merken, dat is dat mensen het fijn vinden om te 

werken met een partij waar ze op kunnen vertrouwen. Met 

mensen die weten wat ze doen. Dat is waar opdrachtgevers 

met een recall ons regelmatig complimenten over geven.”

Recall succesvol weerhouden
Peter beaamt dit. “Het gemiddelde bedrijf in Nederland 

heeft maar een enkele keer te maken met issues als recall. 

Voor hen is alles nieuw. Ze moeten ineens allerlei beslissin-

gen nemen. Ze krijgen vragen vanuit de autoriteiten en de 

media. Dan zijn ze blij als ze kunnen worden bijgestaan door 

iemand die al vele malen met dat bijltje heeft gehakt. In wel-

ke volgorde doe je wat? Welke expertise heb je nodig? Moet 

je prioriteit geven aan het communicatiestuk? Dat is iets wat 

wij als Recall Solutions weten. Wij nemen iemand die in pa-

niek is aan de hand. We ontzorgen ze en bieden ze comfort. 

Zij hoeven het wiel niet uit te vinden. Wij hebben veel erva-

ring en kunnen ze adviseren wat ze moeten doen. En wat 

dat is, dat hangt helemaal af van de situatie. Dat kan zijn het 

invullen van de communicatie bij een terugroepactie. Wel of 

geen gesprekken voeren met de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit. Zo hebben we al vaker een recall kunnen 

weerhouden door het gesprek aan te gaan met de NVWA. 

En dat had alles te maken met de technische input, de juridi-

sche ondersteuning en de toon of voice.”

Communicatie
“Een van de aandachtspunten in communicatie met de Ne-

derlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dat je betrouwbaar 

en waardig overkomt”, vervolgt Jhorna. “Dat je het probleem 

serieus neemt. Daarom laten we het liefst iemand van het 

bedrijf zelf met de NVWA praten. Dat komt veel serieuzer 

over, dan wanneer je de woordvoering door een externe 

partij laat doen. Maar je moet wel iemand binnen het bedrijf 

hebben die dat kan. Soms kan dat gewoon niet. Dan voeren 

wij de gesprekken met de autoriteiten en andere externe 

partijen, waaronder de media.” 

Simulatie product recall
Recall Solutions heeft nu al een aantal recall simulaties ge-

houden waarbij mensen van verzekeraars en makelaars aan-

wezig waren. Zo’n simulatie dient meerdere doelen. Zo laten 

ze deelnemers zien wat er op ze afkomt als ze met een recall 

situatie te maken krijgen. Met welke partijen ga je commu-

niceren. Hoe ga je om met de pers. Met je medewerkers. Hoe 

kan je de mogelijke schade begroten. 

Simulaties worden ook gebruikt als training om te testen of 

je met elkaar als team juist functioneert op het moment dat 

je te maken krijgt met een recall. Of om draaiboeken aan te 

scherpen. Een simulatie is een goede eyeopener. Deze si-

mulaties worden ingezet bij organisaties die met hun eigen 

team willen proefdraaien. Daarnaast kunnen bedrijven die 

met relaties een fictief team willen vormen een simulatie 

aanvragen om te ontdekken waar je in geval van een recall 

mee te maken krijgt.

Ambitie
Recall Solutions is nu anderhalf jaar onderweg. Op de vraag 

wat de ambitie is, antwoordt Peter: “De contaminatiepolis is 

voorzien van een noodnummer. Een alarmnummer dat je 

kan draaien bij een product recall. De polis is op Europees 

niveau uitgerold, waardoor je nu nog veelal met internatio-

nale partijen doorverbonden wordt als je dat noodnummer 

belt. Hoe mooi zou het zijn als Nederlandse verzekerden het 

nummer van Recall Solutions konden bellen. Dan zouden ze 

mensen aan de lijn krijgen die er ook echt verstand van heb-

ben. Een mooie ambitie, toch? En de volgende stap zou zijn 

op de internationale polis. Want we doen nu ook al zaken 

over de gehele wereld.”  <

Recall Solutions, een one-stop-
shop voor product recall. V.l.n.r. 
Peter van den Broek, Jhorna 
Erkens en Leo Jansen.

We doen 
zaken 
over de 
gehele 
wereld
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Waarom ben je schade-expert geworden?

Na een tweetal stages binnen de verzekeringsbranche en het behalen van 

mijn diploma, solliciteerde ik naar de functie van schadebehandelaar bij Van 

Ameyde Services. Hier heb ik twee jaar lang veel kunnen leren en met plezier 

schadedossiers (brand en brandregres) voor Nationale Nederlanden en ING 

Verzekeren behandeld. Echter, tijdens mijn werkzaamheden had ik dagelijks 

contact met schade-experts en wist ik al snel dat ik dit ook wilde worden. 

Een druk beroep, een stukje vrijheid, veel onderweg zijn en voor mij het al-

lerbelangrijkste: het werken met mensen. Ik had toen echter niet verwacht 

dat ik twee jaar later en nog maar 20 jaar oud (of jong), de kans kreeg om te 

starten als schade-expert.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden.

Loyaal, eerlijk, rechtvaardig, hulpvaardig en soms erg eigenwijs. 

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als schade-expert?

Ik denk dat het belangrijk is om, ook op professioneel gebied, dicht bij jezelf 

te blijven. Ik kijk altijd met een objectieve blik naar situaties/schadegebeur-

tenissen en behandel mensen met respect. 

Wie is je grote leermeester?

Eigenlijk heb ik er twee in het bijzonder… 

Op het gebied van schade aan “inhoud” is Rick Warbout voor mij dé schade-

expert en collega waar ik altijd op terug kan vallen voor advies of beves-

tiging. Naast onze werkrelatie, kunnen wij het als personen ook goed met 

elkaar vinden en hebben wij (zo vinden wij zelf ) erg goede humor! 

Op het gebied van schade aan opstal en schaderegeling in het algemeen, 

zie ik Ron Walbeek als voorbeeld. Hij is een zeer ervaren schade-expert, maar 

ook een echte verbinder. Ron neemt altijd de tijd voor mij en probeert al zijn 

kennis aan mij over te dragen. Hij is betrouwbaar en een keiharde werker. 

Worden jongeren in de expertise-branche voor vol aangezien?

Ik denk dat dit grotendeels afhankelijk is van hoe je jezelf als persoon en 

schade-expert presenteert. Ik ben vroeg volwassen geworden en probeer 

dit ook uit te stralen in mijn werk. Ik ben aanwezig, neem de regie tijdens 

mijn schaderegeling en ben duidelijk in wat ik wil (en niet wil..). 

Favoriete app?

Voetbal International (VI). 

Welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Dan denk ik toch echt aan de verwoestende storm van 18 januari 2018. 

Een periode waarin iedereen in de branche, van verzekeraars tot experti-

sebureaus tot schadeherstelbedrijven, keihard heeft gewerkt om de hoge 

instroom aan schademeldingen tot een goed einde te brengen en verzeker-

den zo snel mogelijk hulp te bieden. Ik denk dat wij trots mogen zijn op wat 

wij hier als branche voor werk hebben verricht. 

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

A star is born. 

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Mijn favoriete vakantiebestemming is nog steeds Spanje. Goed eten, drin-

ken en veel zon! 

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Ik vind het belangrijk dat een collega betrouwbaar en betrokken is. Een goe-

de werkrelatie houdt voor mij in dat je weet dat je op elkaar kunt bouwen. 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?

Snelle en kwalitatief goede dienstverlening is een vereiste in ons vak. Wel 

zou ik graag zien dat mensen realistischere verwachtingen hebben. In deze 

huidige tijd willen mensen alles steeds sneller en dat is soms, ook in ons vak, 

simpelweg niet mogelijk. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Het grootste vooroordeel over een schade-expert is volgens mij dat de on-

wetende mens vaak denkt dat schade-experts alleen maar worden inge-

schakeld om te beoordelen of er fraude wordt gepleegd en om de kosten te 

drukken. Dit is beslist niet het geval. 

Als schade-expert probeer ik mensen goede begeleiding gedurende het 

schaderegelingsproces te bieden en te ondersteunen waar mogelijk.  

Hierbij komen wij helaas ook fraudegevallen en/of situaties tegen waarin de 

geclaimde kosten niet reëel zijn.   

Als je geen schade-expert was geworden, welk vak had je dan gekozen?

Ik heb vroeger nooit een goede studiekeuze kunnen maken, omdat ik totaal 

niet wist wat ik ‘later’ wilde worden. Ik zou op dit moment ook niets anders 

kunnen bedenken....

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

Ik denk dat kennisoverdracht van senioren aan junioren van groot belang is 

in onze branche. Op het moment dat dit niet voldoende gebeurt, mede in 

verband met het gebrek aan ‘jong bloed’ in de expertise-branche, bestaat 

er een kans dat er een gebrek aan gedegen vakkennis ontstaat. Daarnaast 

denk ik dat senioren open moeten staan voor de ‘frisse blik’ van junioren. Dat 

bepaalde zaken al jaren hetzelfde zijn gedaan, wil uiteraard niet altijd bete-

kenen dat deze inmiddels niet anders of makkelijker kunnen.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 

Ik ervaar het gevoel van vrijheid en verantwoordelijk zijn voor je eigen dos-

siers als bijzonder prettig. De keerzijde van voornoemde is dat de werkdruk 

daarom soms erg hoog is en je met regelmaat een stapje extra moet zetten 

om dit op te lossen.



29www.schade-magazine.nl

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

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

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

Timco Trading B.V.
Petunialaan 4
5582 HA Aalst-Waalre 
Nederland

t.  +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i.  https://timcotrading.nldé meerwaarde bij schades en faillissementen

14:00 uur

 Schademelding

07:00 uur

 Start logistieke proces 

17:00 uur

 Gunning

17:00 uur

 Missie voltooid

16:00 uur

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

The Specials, een optreden in The Manchester Academy (Manchester, Ver-

enigd Koninkrijk). Een geweldige band van ver voor mijn tijd!

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

ADO Den Haag.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Ja, zonder twijfel. De expertise-branche is verouderd en er is een tekort aan 

jonge mensen. 

Lengkeek is op zoek naar jonge, ambitieuze en representatieve kandidaten 

en is ook bereid om in deze nieuwe medewerkers te investeren. Ik ben hier 

immers zelf een voorbeeld van. Toch blijkt het niet eenvoudig om jonge ge-

schikte kandidaten te vinden die de potentie hebben om de kwaliteit die 

opdrachtgevers van ons verwachten te waarborgen.

Ook de branche probeert het werk voor jongere schade-experts aantrek-

kelijker te maken. Zo is het NIVRE enige tijd geleden gestart met het ‘Jong 

NIVRE’. Een goed initiatief om jonge experts eerder bij de brancheorganisatie 

te betrekken. 

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?

Hoe groot maar tegelijkertijd klein de verzekeringswereld is. Iedereen kent 

elkaar en je komt elkaar vroeg of laat weer tegen.

Wat weet nog niemand van je?

Dat weet niemand.. Ik ben over het algemeen “een open boek”. 

Wat is je favoriete restaurant?

“The Clay Oven” in Rijswijk (ZH).

Wat moet de regering meteen aanpakken?

Daders die zich schuldig maken aan inbraak en diefstal. Bijna wekelijks word 

ik hier als schade-expert mee geconfronteerd en ik denk dat men vaak on-

derschat hoe groot de impact is op de slachtoffers. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

Dan denk ik aan de verwoestende brand in de Notre-Dame. Het lijkt mij een 

bijzonder project op zowel verzekeringsgebied als expertisegebied. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 

Ik ben op dit moment tevreden in de rol die ik nu bij Lengkeek vervul en 

stel mijzelf geen doelen op hele lange termijn. Het allerbelangrijkste is dat je 

plezier hebt in wat je doet en dat heb ik iedere dag. Lengkeek is een prach-

tig bedrijf dat veel waarde hecht aan kennis en kwaliteit. Een zeer profes-

sioneel bedrijf dat dicht bij haar opdrachtgevers en medewerkers staat. De 

komende jaren wil ik mijzelf dan ook voor Lengkeek, in welke rol dan ook, 

blijven inzetten om de kwaliteit te waarborgen, te innoveren waar mogelijk 

en nieuwe kansen te benutten.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’ /  ‘een grijze muis’  

wordt?

Ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf de uitdaging te houden in je werk 

en open te blijven staan voor verandering. Op het moment dat er een gebrek 

is aan één van deze onderdelen, dreigt het gevaar dat je vast komt te zitten 

in je werk. 

Wat is je levensmotto?

Geniet van het leven.

Wat is je favoriete sport?

Zonder enige twijfel: voetbal. In het bijzonder twee clubs: Manchester  

United en ADO Den Haag. n

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
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SCHADE-EXPERTISE

Door Cindy van der Helm

Fotografie: ZZindi Corporate 
Communicatie

HBS Expertise

Vijftig tinten grijs in het 
voordeel van de klant

Ze begonnen in 2012 met z’n tweeën onder de naam HBS Expertise: Jan Vermijs en Jaap Oostdijck. En ze doen het goed. 

Hebben veel werk als contra-expert. Niet door achter schades aan te jagen. Het werk komt eigenlijk vanzelf. Meestal 

via het relatienetwerk. Via klanten die ervaren hebben hoe het is om als verzekerde centraal te staan. Inmiddels heeft 

het bureau zeven man voor zich werken. De droom om ooit een eigen pand te hebben is verwezenlijkt. Er is een pand 

aangekocht op de Schapendrift 10 in Laren. Een eigen plek met meer ruimte. Meer rust. Het wordt nu verbouwd. Eind 2019 

zal de verhuizing plaatsvinden.

De laatste expert die aan boord kwam is Mark Adan. “Ik heb 

als schade-expert altijd in opdracht van verzekeraars ge-

werkt. Hoewel ik nu voor verzekerden kom zit er niet veel 

verschil in de schadevaststelling. Je hebt zwart, wit en vijftig 

tinten grijs. En als het grijs is, dan is het in het voordeel van 

de klant. Wat dat betreft is er niets veranderd. Ook toen ik als 

expert voor verzekeraars werkte viel het grijs in het voordeel 

van de klant uit. Anders kom je er samen nooit uit. Maar dat 

betekent niet dat wij te pas en te onpas claimen. Is er geen 

schade, dan is er geen schade. En dan gaan we die ook niet 

claimen. Daar moet je integer in zijn.” 

Niet meer claimen dan gerechtvaardigd
“Toch werkt het nu wel een klein beetje anders. Je legt het 

misschien net iets sneller uit in het voordeel van de verze-

kerde. Maar nogmaals, als een klant wil dat ik er meer uit 

haal dan waar ‘ie recht op heeft, dan doe ik dat niet. Zo had ik 

laatst een mooi voorstel neergelegd. Een voorstel dat recht 

deed aan de polis. De verzekerde wilde echter nog meer. 

Dat vond ik niet reëel en heb geweigerd het voorstel aan 

te passen. “Als je niet tevreden bent over de manier waarop 

ik werk, dan schop je mij maar naar buiten”, roep ik altijd. Er 

zou namelijk geen verschil mogen zijn in het schadebedrag, 

of je nu voor verzekeraar of verzekerde werkt.” 

Tijd voor gedupeerde
Toch zijn er wel verschillen, maar op een ander vlak. “Ik zie 

nu dat je als expert voor verzekerde minder papierwerk 

hebt. Je hoeft bijvoorbeeld geen voortgangsberichten te 

schrijven”, legt Mark uit. “Dat scheelt mij enorm veel tijd. 

Tijd die ik nu aan een schade kan besteden. De experts van 

verzekeraars daarentegen hebben, nemen of krijgen die 

tijd niet. Omdat ik meer tijd aan een schade kan besteden 

zie ik meer schade als ik een claim opbouw. Letterlijk. De 

andere expert heeft vaak maar de helft gezien. Dan krijg je 

automatisch een discrepantie in de rapportage. Daarnaast 

ben je als expert voor verzekerde meer bezig om de verze-

kerde centraal te stellen. Logisch, want je kan meer tijd aan 

ze besteden. Dat is iets waar ik van tevoren nooit bij stil had 

gestaan, maar wat ik wel heel plezierig vind.”

Snel en integer schaderegelen
Mark kende Jan al heel lang en ging eind vorig jaar met hem 

in gesprek. “Ik was na 17 jaar bij een en dezelfde werkgever 

wel aan wat anders toe. Het is zo verfrissend om aan deze 

kant te zitten. Maar ik ben vooral overgestapt vanwege de 

manier waarop ze hier schades regelen. En dat komt wel 

door Jan. Een bijzonder mens. Jan kan op een snelle en in-

tegere manier een schade regelen. Blijft niet trekken. Durft 

tegen een klant te zeggen “dit is het en niet meer”. Dat sprak 

mij aan. Want daarmee laat je wel zien dat je onafhankelijk 

bent. 

Mark Adan met collega van de binnendienst, Jacqueline van den Berg.

fijn als er een contra op zat. Dan kan je het samen doen. Het 

moet uiteindelijk iedereen een goed gevoel geven.”

Klein en flexibel
Mark geeft aan blij te zijn dat hij nu bij een klein bureau zit. 

Hij komt bij een groot bedrijf vandaan. Daar heb je veel pro-

tocollen. Alles is er strak geregeld. Logisch. “We hebben een 

mooi, klein team”, besluit Mark. “Omdat wij klein zijn kunnen 

wij zelf bepalen hoe we de zaken regelen. Daardoor zijn we 

flexibel. Dat heeft wel z’n charme. Gelukkig blijft ook Jaap 

Oostdijck voorlopig gewoon aan boord. Die is nog lang niet 

van plan te stoppen. Ook hij vindt het werk nog veel te leuk. 

En dat is maar goed ook, want Jaap kan nog niet gemist wor-

den. 

Sinds ik overgestapt ben, ben ik volgens zeggen een stuk re-

laxter. Ik ervaar ook minder stress. Heb en neem de tijd voor 

de verzekerde. Ik maak nu mensen mee die volledig de weg 

kwijt zijn. Die moet je bij de hand nemen. De impact van een 

schade is heel groot op een gedupeerde. Dat maak ik nu van 

dichterbij mee. Ik zie de emotie. Ze grijpen ons vast als an-

kerpunt. Dat is iets wat ik niet verwacht had. Maar wat ik me 

nu wel besef.” <

Mark Adan, die na 17 jaar van een groot bureau voor verzekeraars overstapte naar het kleine HBS Expertise: 
“Het is zo verfrissend om eens aan deze kant te zitten.”

Gedupeerden grijpen 
ons vast als 
ankerpunt

Ik kan meer tijd aan gedupeerden 
besteden

Wat ik ook onderscheidend aan de werkwijze vind, dat is dat 

ze hun klant vragen waar ‘ie over twee jaar na de schade wil 

staan. Dat ze de klant min of meer aansporen om naar de 

toekomst te kijken. Gedupeerden mogen natuurlijk niet be-

ter worden van een schade en ook niet slechter. Je behoort 

een pand in oorspronkelijke staat te herstellen. Maar als je 

toch al plannen had om het pand te verbouwen, waarom 

zou je die verbouwing dan niet naar voren halen en het 

geld daarvoor aanwenden? Zo zou een parketvloer in een 

keuken na waterschade best wel vervangen kunnen worden 

door een tegelvloer. Zolang de verzekeraar maar niets extra 

betaalt.”

Verrassend
“Nu ik namens verzekerde kom ontmoet ik veel meer ex-

perts dan toen ik namens verzekeraar kwam. En weet je wat 

mij nou zo verrast heeft? Dat is het goede niveau van veel 

experts. Leuk. Er zijn veel jonge experts. Dat is ook leuk. Met 

name de jonge gasten doen het goed. 

Tegelijkertijd heeft het mij ook verrast dat sommige experts 

werkzaamheden doen waar ze niet voor opgeleid zijn. Ik ben 

bouwkundig expert. Vraag me niet om inventaris te regelen. 

Dat doet Jan. Toch kom ik soms experts tegen die grotere 

bouwkundige schades regelen zonder er verstand van te 

hebben. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling.” 

Samen schaderegelen
“Ik had overigens verwacht dat wij als contra-expert pas bij 

zaken gehaald zouden worden op het moment dat die esca-

leren. Maar wij krijgen ook veel werk via makelaars en tus-

senpersonen die ons er van het begin af aan bij halen. Dat is 

mooi, want dan kan je als twee deskundigen samenwerken. 

Als wij er pas bij gehaald worden als het al geëscaleerd is, 

dan wordt het lastiger. Dan moet je namelijk tegen iemand 

zeggen dat hij of zij ongelijk heeft. Een zaak escaleert im-

mers niet zomaar; ergens zijn er verwachtingen gecreëerd. 

Daarom vond ik het zelf, toen ik nog voor verzekeraars kwam, 
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Ongewoon goed 
verzekerd, ook 
voor studeren in 
het buitenland.

Gaat je zoon of dochter 
studeren in het buitenland? 

Soms is de huidige ziektekostenverzekering niet voldoende 
en is er behoefte aan een uitgebreidere dekking of de 
zorgverzekering in Nederland komt helemaal te vervallen. 
OOM verzekert het ongewone. 

Kijk voor o.a. onze ziektekosten-, reis- en overige 
schadeverzekeringen op:

www.oomverzekeringen.nl

Adv_Zomna2019_230x297mm#2.indd   1 03-06-19   10:53

BEVEILIGING KUNST

Nieuwe ontwikkelingen in de 
beveiliging van kunstwerken

Art Tag
De Art Tag is een beveiligingssysteem dat door zijn beschei-

den afmetingen, namelijk L. 74 x B. 28 x H. 21 mm, geschikt is 

voor zowel grote als kleine kunstobjecten zoals schilderijen 

en sculpturen. De Art Tag detecteert beweging en verstuurt 

vervolgens sms’jes of e-mails naar de gewenste contactper-

sonen. De Art Tag zal ook via het LORA-netwerk haar locatie 

tot op 10 meter nauwkeurig en op gekozen intervallen door-

sturen. Het bewegingsalarm kan worden ingesteld, evenals 

een GeoFence. Geofencing is het virtueel afbakenen van 

een geografisch gebied waarbij software een melding geeft 

als de tag een virtuele grens passeert. Wordt GeoFence ge-

installeerd op een kunstwerk, dan wordt er alarm geslagen 

zodra het object zijn plaats verlaat.

Art Tag 2
De Art Tag 2 werkt op dezelfde manier als de originele Art 

Tag, maar maakt gebruik van GPS in plaats van LORA. De 

doorgegeven locaties van de tag zijn hierdoor nauwkeuri-

ger. Daarbij komt dat de Art Tag 2 kleiner is van formaat, na-

melijk L. 30 x B. 30 x H. 15 mm, en ook geschikt voor bronzen 

beelden. Dit komt door de toegevoegde antenne, waardoor 

het brons de verbinding niet langer verstoort. De bewe-

gingssensor zorgt er wederom voor dat er meldingen ver-

stuurd worden bij trillingen. De Art Tag kan bijvoorbeeld bij 

een schilderij aan het spieraam bevestigd worden en achter 

een achterkantbescherming verborgen worden.

SCALP  10
Art Salvage kiest er al vanaf het eerste SCulpture ALert 

Protection (SCALP)-systeem voor om het uiterlijk van het 

kunstwerk zelf te ontzien. Een ingreep aan een beeld mag 

namelijk alleen gebeuren in overleg met de kunstenaar of 

de erfgenamen. Daarom wordt ervoor geopteerd om de be-

veiliging of in de sokkel aan te brengen of in de fundering 

van het kunstwerk dat zich in de grond bevindt.

SCALP 10 reageert op trillingen die aangeven dat men het 

beeld probeert te stelen of te vernielen. Wanneer het sys-

teem iets dergelijks detecteert, wordt er een alarmsignaal 

van 110 DB geactiveerd en een melding verstuurd naar een 

platform. Vanuit dit platform worden er sms’jes of e-mailbe-

richten verstuurd naar de aangesloten bedrijven zoals bevei-

ligingsbedrijven, naar instanties zoals gemeenten, politie en 

naar personen zoals de omwonenden. Het is ook mogelijk 

om de gevoeligheid en het geluidsniveau naar behoefte aan 

te passen.  

De SCALP 10 Plus is een combinatie van het SCALP 10 sys-

teem en de Art Tag 2, zodat ook de locatie van het beeld met 

behulp van GPS in de gaten gehouden kan worden. <

Beeld na reinigingBeeld na bekladding met graffiti

Met enige regelmaat komen er meldingen binnen van kunstwerken die getroffen zijn door vandalisme. Denk aan beelden 

die beklad zijn met graffiti, onderdelen die gebroken zijn of bronzen beelden die zelfs in hun geheel verdwenen zijn. Zo 

werd er in het paasweekend nog alarm geslagen, omdat een bronzen beeld naast de sokkel zou staan. Bij aankomst was 

het beeld verdwenen. Het bleek met grof geweld van de sokkel gebroken te zijn, vermoedelijk met behulp van een auto 

en trekbanden. Ook hadden de daders gepoogd een beeld verderop van de sokkel te trekken. Gelukkig was deze actie 

mislukt. Het moge duidelijke zijn dat kunstwerken altijd het gevaar lopen beklad, vernield of zelfs gestolen te worden. 

Dat is de reden waarom Art Salvage besloten heeft zich toe te leggen op de ontwikkeling van beveiligingssystemen voor 

kunstwerken.

Sculptuur voorzien van 
SCALP-systeem
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VERZEKEREN

VNAB ontwikkelt 
iDOSpl@tform

Om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie met betrekking tot polis- en claimsdata in de coassurantie-

markt, is de VNAB in maart 2018 begonnen met het iDOSpl@tform (gestart onder de projectnaam ‘gestructureerde data’). 

Het iDOSpl@tform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken 

partijen. 

Het belang van gestructureerde data
Datakwaliteit, data inzicht en data-uitwisseling worden 

steeds beter en belangrijker in de zakelijke verzekerings-

markt. Dit is van belang voor kostenbesparing en een betere 

klantbeleving. Daarnaast biedt dit ondersteuning voor de 

besluitvorming bij nieuwe posten en mutaties. Ook de wet-

gever stelt eisen, waaronder een cumulatie-overzicht en het 

gestructureerd vastleggen van objectinformatie. 

Het is een enorme uitdaging voor sluiters en acceptanten 

om zowel binnen als buiten de organisatie afspraken te ma-

ken over de vorm en structuur van polisdata. Uit onderzoek 

van de VNAB blijkt dat objectdata gemiddeld zeven keer 

wordt gekopieerd of overgetypt tussen alle betrokken par-

tijen gedurende de vastlegging van een nieuwe polis.

Over het iDOSpl@tform
Het iDOSpl@tform van de VNAB faciliteert een gebruiks-

vriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens 

tussen de betrokken partijen. Een online webapplicatie voor 

het vastleggen, zoeken, muteren en delen van polisdata. 

Het platform heeft koppelingen met externe bronnen en 

e-ABS. Daarnaast komen er koppelingen voor backoffice-

applicaties.

Vastlegging en kwaliteit

• Beheren van objectinformatie (Brand, Werkmaterieel 

 en Marine)

• Vastleggen van premie & dekking

• SIVI (AFD) gestandaardiseerd

• Koppeling met externe bronnen (Kadaster)

Delen en verrijken
• Objectinformatie delen met verzekeraars

• Genereren van klantspecificaties

• Data aanvullen/delen met taxateurs

• Omgeving voor de verzekeringnemer om mutaties 

 en informatie te verstrekken

• Delen met e-ABS

Voor wie?
Het iDOSpl@tform kan worden gebruikt door diverse  

partijen. Bij het sluiten van een polis kunnen de gebruikers,  

afhankelijk van hun rol, data inzien of beheren:

• VNAB makelaars

• VNAB verzekeraars

• Verzekeringsnemers

• Volmachtbedrijven

• Taxatiebureaus

Hoe ziet de toekomst van het iDOSpl@tform 
eruit?
Op dit moment ondersteunt het iDOSpl@tform het vastleg-

gen en delen van objectinformatie, premie en dekkingen. 

Op korte termijn wordt het koppelen van taxatiegegevens 

(onder andere door de taxateur) en indexatie aan het plat-

form toegevoegd.

Het belangrijkste toekomstige verbeterpunt is het direct en 

compleet digitaal vastleggen van (concept) polis-mutaties 

in een online omgeving. In de huidige situatie wordt deze in-

formatie per e-mail of in een Word-document rondgestuurd 

tussen de verschillende partijen om vervolgens in een back-

office systeem handmatig te worden ingevoerd. 

Het direct beschikbaar en helder hebben van de afgespro-

ken mutaties heeft ook effect op claims en clearing. Dit 

levert niet alleen tijdwinst op bij de beoordeling van een 

claim, maar ook veel inzicht in data. Vragen zoals ‘wat is mijn 

gemiddelde premie op een vorkheftruck en hoeveel claims 

zijn hierop gevallen in een gebied en periode?’ kunnen daar-

mee in de toekomst beantwoord worden. Geavanceerde 

(big) data-analyse is pas mogelijk nadat informatie ook ge-

structureerd wordt vastgelegd.

Om de gehele workflow bij mutaties tussen partijen te ver-

snellen introduceert de VNAB het concept ‘Polis in 1 dag’. 

Hierbij wordt het mogelijk om na akkoord binnen een dag 

de polis bij de verzekeringsnemer te krijgen. Om dit te rea-

liseren zullen alle polis informatiegegevens zoals voorwaar-

den, clausules en eigen risico gestructureerd worden aange-

leverd. De sluiter maakt de (concept) polis/aanvraag online 

op. Dit maakt het mogelijk om bij mutaties een volledig 

online (concept) dossier te laten zien voor de makelaar, ver-

zekeraar en verzekeringsnemer. Deze kan vervolgens door 

partijen online worden besproken en geaccordeerd. Daarna 

kan de polis gegenereerd worden en in een backoffice wor-

den weggeschreven. Het voordeel hiervan is dat het online 

akkoord op de gegevens en de uitgegeven polis gelijk aan 

elkaar zijn.  

Meedoen aan de pilotfase of de opleiding?
Maar liefst tien VNAB-leden participeren op dit moment al 

in de pilotfase. Op dit moment werkt de VNAB aan de im-

plementatie van het iDOSpl@tform en zijn er diverse op-

leidingsbijeenkomsten gepland. Met behulp van cases 

krijgen leden in een paar uur tijd een goed beeld van wat 

het iDOSpl@tform inhoudt en hoe het werkt. Deelname aan 

deze opleidingen is gratis. Wilt u als makelaar of verzekeraar 

ook meedoen aan de pilotfase, de opleiding, heeft u vragen 

of is meer informatie gewenst? Neem dan contact op met de 

VNAB via idos@vnab.nl. <

Waarom participeert Concordia de Keizer?

Maurice van Hoffe (Specialist ICT, Concordia de Keizer): 
“Het iDOSpl@tform heeft onze interesse gewekt, 
omdat het op meerdere punten aansluit bij de 
ontwikkelingen die wij zelf al doorvoeren.

Voor ons is het van groot belang om op een 
gestructureerde manier vast te leggen welke objecten wij 
verzekerd hebben. Enerzijds vanwege de verplichting die 
hiervoor geldt voor ons volmachtbedrijf en anderzijds 
voor onze relaties die wij meer inzicht willen geven in de 
lopende verzekeringen en verzekerde objecten.
Hoe meer bronnen er gekoppeld worden aan het 
iDOSpl@tform, des te waardevoller dit systeem voor alle 

partijen wordt. Het iDOSpl@tform is dan ook een project voor de lange termijn.

Wij hebben ervoor gekozen in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling, 
omdat wij het belang en de potentie van dit platform zien. Belangrijke punten 
bij deze ontwikkeling zijn de kwaliteit van de data en de koppeling met diverse 
administratiesystemen.”

Waarom participeert Nationale-Nederlanden?

Gerard van Berkel (Developer Coinsurance, Nationale-
Nederlanden): “Als beursverzekeraar is het voor 
Nationale-Nederlanden noodzakelijk dat zij een correct 
en actueel beeld heeft van de door haar verzekerde 
beursrisico’s en de daarop gevallen schades. De polissen 
worden echter opgemaakt en beheerd door de diverse 
beursmakelaars. Nationale-Nederlanden heeft er dus 
alle belang bij dat de beursmakelaars hun actuele risico-
gegevens op een uniforme manier aanleveren. 

Het iDOSpl@tform ondersteunt deze uniforme werkwijze. 
Nationale-Nederlanden participeert in dit project en 
heeft er direct voor gezorgd dat zij het ontwikkelde 

objectenregistratiemodel van het platform in haar systemen kan inlezen. Op termijn 
zullen de resultaten van het iDOSpl@tform een belangrijke bijdrage leveren aan 
verdere ketenintegratie en kostenreductie.”

What’s in it for me?

Makelaar
• Snel zoeken en exporteren van objectinformatie door de gehele portefeuille
• Eenvoudiger en efficiënter verwerken van klantinformatie
• Eenduidige manier van vastleggen en delen van specificaties

Verzekeringnemer
• Actueel overzicht en de mogelijkheid om te muteren

Verzekeraar/volmacht
• Gestructureerde aanlevering van (polis)data
• Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling
• Betere kwaliteit en inzicht in data
• Voldoen aan specifieke Solvency II eisen
• Data beschikbaar voor het uitbrengen van betere quotes

Taxatiebureaus
• Eenvoudiger delen van taxatie-informatie en deze koppelen aan de juiste objecten

Objectdata wordt gemiddeld 
zeven keer gekopieerd of 
overgetypt gedurende de 
vastlegging van een nieuwe polis

Het iDOSpl@tform 
faciliteert gebruiks-
vriendelijke en 
gestructureerde 
uitwisseling van 
gegevens tussen 
betrokken partijen
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SOFTWARE

Softwareontwikkelaar ANVA
lanceert een nieuw platform

Tijdens een feestelijke en informatieve bijeenkomst voor klanten, partners en overige relaties van ANVA, het zogenoemde 

ANVA Fest op 17 april 2019 in Amersfoort, werd ANVA Hub gelanceerd: het nieuwe softwareplatform van ANVA, dat 

de huidige software van deze ontwikkelaar uiteindelijk helemaal zal vervangen. Dit nieuwe platform voor aanbieders, 

volmachtkantoren, bemiddelaars en adviseurs in het verzekeringswezen draait volledig in de cloud. Het betekent een 

nieuwe stap van ANVA voor wat betreft de missie van het bedrijf: ‘connecting customers’.

ANVA Hub brengt de software van ANVA en de oplossingen 

van de partners waarmee ANVA samenwerkt, met elkaar in 

verband. Bestaande functionaliteiten van ANVA Backoffice 

en nieuwe functionaliteiten worden er in de toekomst stap 

voor stap aan toegevoegd. Verschillende oplossingen zijn al 

beschikbaar: ANVA Rules voor het vergelijken, accepteren, 

aanvragen en muteren van volmachtverzekeringen, ANVA 

Postbus voor de verzending van verzekeringsberichten door 

serviceproviders en volmachtkantoren en ANVA Analytics 

voor financiële en operationele inzichten in de bedrijfsvoe-

ring. 

Apps van partners
Daarnaast geeft ANVA Hub toegang tot onder meer het veili-

ge chatsysteem Safebay, het telefoniesysteem van Panas, het 

systeem van Postex voor fysieke en digitale verzending van 

verzekeringsdocumenten, de DDi Transaction Robot voor 

repeterend administratief werk, FinConnect voor de digitale 

formulierenstroom met klanten, de Adresscan Webservice 

van Infofolio en andere koppelingen met databronnen zoals 

voertuiggegevens, postcodeservice (Basisregistratie Adres-

sen en Gebouwen) en Kamer van Koophandel-gegevens.  Bij 

al deze functionaliteiten wordt de informatie gebruikt in het 

klantbeeld van ANVA Hub. De informatie wordt waar mo-

gelijk automatisch aangeroepen of ingevuld en het dossier 

wordt automatisch bijgewerkt.

Invulling van de innovatie
Daan van der Lugt, manager marketing en sales van ANVA, 

gaf de aftrap van ANVA Fest. Hij vertelde dat ongeveer 

300 mensen zich voor de bijeenkomst hadden opgege-

ven, met daarbij een keuze voor het ochtend- of identieke 

middagprogramma van circa vijfentwintig presentaties en 

workshops, met daartussen voldoende gelegenheid om te 

netwerken en om de stands van tien partners van ANVA te 

bezoeken. “Er staat ons niets in de weg om er een fantastisch 

mooie dag van te maken”, zo zei hij, “waarop we het nuttige 

en het aangename gaan combineren. Centraal staat de lan-

cering van ANVA Hub. Er is lange tijd heel hard aan gewerkt 

en dat stellen we nu zorgvuldig aan de markt ter beschik-

king. Ook van onze andere producten en diensten gaan we 

steeds meer naar buiten brengen, om zo invulling te geven 

aan de innovatie waar ANVA voor staat.”

Goede weg gevonden
Volgens algemeen directeur van ANVA Roel van Dijk was 

het een spannende dag voor hem en zijn collega’s. In zijn 

inleiding benadrukte hij onder meer dat ANVA ook in de 

toekomst in toenemende mate met de oplossingen van 

partners zal gaan werken, “want we kunnen en willen inmid-

dels niet meer alles zelf doen”, zo zei hij. “Het is voor ons een 

zoektocht geweest naar de juiste innovaties en naar de weg 

die voor ANVA en voor onze klanten zou werken. We hebben 

al sinds jaar en dag een heel mooi en zeer krachtig backoffi-

ceproduct, dat heel vertrouwd is, en dan is het lastig nieuwe 

wegen te zoeken. Die hebben we gevonden in ANVA Hub, 

het platform dat de ANVA-oplossingen van de toekomst en 

de apps van onze partners gaat dragen. De uitdaging is nu 

onze klanten daarin mee te nemen, samen met hun klanten 

en portefeuilles. We denken dat we een goede weg hebben 

gevonden, die we stap voor stap met jullie willen afleggen.”

Goed geordende data
“Dat zal niet per definitie gemakkelijk zijn”, vervolgde Van 

Dijk. “We hebben bijvoorbeeld ook heel veel zaken op te rui-

men, data te schonen. Het wordt steeds belangrijker goed 

geordende data te hebben. Onlangs hebben we bij het Ver-

bond van Verzekeraars een verklaring ondertekend, dat we 

ons gaan inspannen om de komende twee jaar de data in 

de volmachtenwereld op orde te krijgen. De Nederlandsche 

Bank stelt daar met Solvency II steeds zwaardere eisen aan 

en ik weet nog niet hoe groot de klus is, maar kan u verzeke-

ren dat het een megaklus is. We gaan de komende maanden 

met een aantal klanten van ons na hoe problematisch de 

situatie is, maar ik weet zeker dat we de problemen samen 

kunnen oplossen. Wij willen er voor jullie zijn, om ook dat 

soort uitdagingen aan te kunnen.”

Vitaal en financieel gezond
Roel van Dijk gaf in zijn inleiding ook een profielschets van 

ANVA. Momenteel werken er meer dan honderd medewer-

kers bij het bedrijf, dat vestigingen in Amersfoort en Bergen 

op Zoom heeft en met een groot aantal partners samen-

werkt. ANVA heeft in 2018 prima gepresteerd en is een finan-

cieel gezond bedrijf. Voor een innovatie als ANVA Hub, waar 

veel ontwikkeluren in gaan zitten voordat het op de markt 

kan worden gebracht, hoeft Van Dijk niet bij een bank aan te 

kloppen. “We hebben ook een heel goed jaar beleefd als het 

gaat om de kwaliteit die we aan jullie hebben geleverd”, zo 

zei hij. “Dat meten we af aan het aantal incidenten en aan het 

aantal fouten, maar bijvoorbeeld ook aan het ziekteverzuim 

bij ons intern. We hebben een heel vitale crew. Natuurlijk 

hebben we personeelswisselingen gehad en zullen we die 

de komende jaren ook nog hebben, omdat je nu eenmaal 

voor het gebruik van nieuwe technieken andere mensen no-

dig hebt. Maar we slagen daar goed in en daarom staat dit 

bedrijf er heel vitaal voor.”

Algemeen directeur van ANVA Roel van Dijk
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Snel en effectief reageren
Strategisch directeur van ANVA Justin Schlee gaf in zijn pre-

sentatie aan hoe bijzonder het is een totaal nieuwe produc-

tenlijn te kunnen presenteren. ANVA heeft in de ruim veer-

tig jaar van haar bestaan een robuuste positie in de markt 

verworven, als marktleider in de distributieketen. Momen-

teel draaien er ANVA-systemen bij 450 à 500 bedrijven in 

de verzekeringsindustrie en sinds eind jaren negentig heeft 

ANVA Backoffice een ingrijpende innovatie gekend. Schlee: 

“Wij zijn verantwoordelijk voor jullie automatisering en wil-

len die verantwoordelijkheid heel graag prolongeren. Om 

dat te kunnen, moeten we aan een aantal aspecten voldoen: 

wet- en regelgeving, innovatie van verzekeringsproducten, 

veranderend consumentengedrag en momenteel een me-

gaconsolidatie in de verzekeringsmarkt. Al deze onderwer-

pen zijn voor ANVA van belang. Dus als we een stap richting 

de toekomst willen zetten, onze positie willen behouden en 

onze verantwoordelijkheid verder willen invullen, dan moe-

ten wij daar heel snel effectief op inspelen.”

In de cloud en pay per use
Om dat te kunnen, is het volgens Justin Schlee noodzake-

lijk de toekomst van het bedrijf en van zijn dienstverlening 

in de cloud te zoeken. “De componenten van bijvoorbeeld 

Amazon en Microsoft die wij in onze software willen gebrui-

ken, zijn alleen maar in de cloud beschikbaar. Gaan wij niet 

naar de cloud, dan kunnen wij als ANVA die componenten 

niet gebruiken. Ik merk in gesprekken dat klanten het soms 

spannend vinden om naar de cloud te gaan, maar als we 

uitleggen wat zij nu al in de cloud doen, zijn de meesten 

al snel gerustgesteld.” Nog een belangrijke verandering die 

met ANVA Hub gepaard gaat ten opzichte van ANVA Backof-

fice, zo legde Justin Schlee uit, is de overstap naar een ander 

prijsmodel. “Wij gebruiken diensten van technologische par-

tijen die een prijs per gebruik afrekenen en daarom hebben 

wij dat ook in ons systeem doorgevoerd. Bovendien komen 

er bij onze klanten steeds minder mensen aan de knoppen 

te zitten, doordat wij steeds meer automatiseren. Hoe beter 

wij ons werk doen, hoe minder gebruikerslicenties we verko-

pen. Ook daarom zitten we nu in een transitie van een ‘user’-

model naar een ‘pay per use’-model.”

Levendig en leerzaam
ANVA Fest was gedurende de hele dag een levendige en 

leerzame bijeenkomst. In de verschillende workshops en 

presentaties werd op de architectuur van ANVA Hub inge-

zoomd en werden de apps ANVA Rules, ANVA Analytics en 

ANVA Postbus gedemonstreerd. Ook ANVA Backoffice, dat 

wil zeggen de bestaande software van ANVA waarvan on-

derdeel voor onderdeel naar ANVA Hub wordt omgebouwd 

(bijvoorbeeld voor de prolongatie, polisadministratie, 

claimsadministratie, financiële administratie en tijdsregistra-

tie), kreeg de nodige aandacht. Daarnaast waren er presen-

taties over onderwerpen als de cloud, security, ontstressen 

voor volmachtkantoren, verzekeren 3.0 en productrationa-

lisatie. Ook een aantal partners van ANVA verzorgden ses-

sies, zoals Postex, DDi, CED, Blueriq, Eerstestap en Xurux. Er 

waren demonstraties van nieuwe oplossingen en stands van 

partners, er was een pet je op petje af-kennisquiz en er was 

zelfs een heuse escaperoom. Aan het einde van de ochtend 

was er op het parkeerterrein, onder een stralende zon, een 

zogenoemde foodtruck-lunch en de dag werd met een ge-

animeerde borrel afgesloten. ANVA Fest werd georganiseerd 

door het marketing & communicatieteam van ANVA, met 

name door Petra van Vossen. “Het was voor ons hele team 

een inspirerende dag”, zegt zij. “Het is altijd fijn en leerzaam 

om onze klanten beter te leren kennen en om met hen het 

gesprek aan te gaan over de uitdagingen waar we met z’n 

allen voor staan. We kijken terug op een heel geslaagd eve-

nement!” <

Strategisch directeur van ANVA Justin Schleetroostwijk
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Laten we vooruitgang boeken
in de letselschadebranche!

Laten we vooruitgang boeken in de letselschadebranche! Dat was de oproep op het congres Let’s Progress, een nieuw 

evenement op de al behoorlijk volle kalender van congressen en symposia in de letselschadebranche. Het werd 

georganiseerd door Q-Consult Progress Partners in samenwerking met Achmea. De formule was simpel maar strikt: zeven 

presentaties van achttien minuten, zonder PowerPoint-sheets of hand-outs. Circa 120 belangstellenden waren hiervoor op 

dinsdag 28 mei 2019 naar het Congrescentrum Achmea in Zeist gekomen.

Marinus Schroevers, algemeen directeur van ZLM, beet het 

spits af. Zijn pleidooi betrof de tijd die schadebehandelaren 

voor een personenschadedossier (mogen) uittrekken. Een 

collega van hem, de directeur van een grote verzekeraar, 

had hem verteld dat zijn medewerkers 236 seconden voor 

een klant hebben. “Ik pleit er niet voor alle cijfers bij het vuil-

nis te gooien”, aldus Schroevers, “maar wil ze wel van hun 

voetstuk halen. Ik pleit ervoor meer oog te krijgen voor het 

menselijke, voor wat achter dat cijfer schuilgaat. Het is de 

hoogste tijd om echt tijd te nemen voor personenschade-

behandeling!” Schroevers illustreerde zijn bedoelingen met 

het initiatief van ZLM om klanten die iets vervelends hebben 

meegemaakt, een persoonlijke boodschap te sturen om hun 

beterschap of sterkte te wensen. “Zo’n kaart kost niet veel”, 

aldus Schroevers, “maar je bent er wel weer tijd mee kwijt. 

Als je 236 seconde per klant hebt, gaat dat natuurlijk niet luk-

ken. Wij willen die tijd wel nemen, om onze klanten een klein 

stukje oprechte aandacht te geven en om ons inlevingsver-

mogen te laten blijken.”

Twee poorten naar vergoeding
Rianka Rijnhout, universitair hoofddocent en specialist aan-

sprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, besprak de 

mogelijke voor- en nadelen van alternatieve vergoedings-

systemen naast of in plaats van het aansprakelijkheidsrecht. 

Zij voerde aan dat alternatieve systemen niet per se altijd 

gunstiger dan het aansprakelijkheidsrecht zullen zijn. Het 

vergoedingsniveau zal lager liggen en soms zal verantwoor-

delijkheid niet worden erkend. “Wat doet dat met mensen? 

Dat weten we niet. Er is heel veel wat we niet weten. Wel we-

ten we dat mensen die zich tot zo’n alternatief vergoedings-

systeem wenden, toch ook immateriële behoeften houden. 

Dat is geen grote eyeopener, maar we moeten daar wel over 

nadenken als we zo’n alternatief systeem introduceren. Uit 

Amerikaans onderzoek weten we dat als je het aansprake-

lijkheidsrecht naast zo’n alternatief vergoedingssysteem laat 

bestaan, dat dan de mensen die voor het alternatieve sys-

teem kiezen eerder financiële motieven hebben en dat de 

mensen die alsnog of in plaats daarvan voor het aansprake-

lijkheidsrecht kiezen meer voor uitleg, informatie, correctie 

en sanctionering gaan. Wanneer dit onderzoeksresultaat 

ook voor Nederland opgaat en we ook in Nederland beide 

poorten openhouden, moeten we dus goed nadenken over 

de inrichting van het aansprakelijkheidsrecht, omdat dit nog 

meer dan nu in de vervulling van immateriële behoeften zal 

moeten voorzien.”

Erkenning geven
In lijn met het pleidooi van verzekeraar Marinus Schroevers 

sprak belangenbehartiger Geertruid van Wassenaer, mede-

eigenaar van Van Wassenaer Wytema Advocaten, over het 

belang van meer inlevingsvermogen in de letselschadebe-

handeling. “Slachtoffers willen gehoord worden en erken-

ning krijgen”, aldus Van Wassenaer. “Je kunt wel zeggen dat 

je iets erkent, maar je moet erkenning echt geven. Slacht-

offers voelen zich niet gehoord, omdat er nooit is gezegd: 

ik begrijp je, wat vervelend voor je. Er zit altijd een ‘ja maar’ 

achter. Ja maar, je moet het ook van mijn kant bekijken. Ja 

maar, de causaliteit is een probleem. Ja maar, uw letsel is niet 

objectiveerbaar. Ja maar, u was geen hoogleraar geworden 

in de situatie zonder ongeval. En nog veel meer ja maars. 

Natuurlijk mag je heus wel tegenargumenten geven en 

slachtoffers zijn ook bereid daarnaar te luisteren, maar ze 

moeten wel eerst worden ‘voorverwarmd’ door te zeggen: 

ik hoor je en ik begrijp je.” Geertruid van Wassenaer stelde 

overigens dat op dit punt in de afgelopen decennia al veel 

vooruitgang is geboekt. “Als ik naar 1986 terugkijk, toen 

ik in deze branche begon te werken, was het heel anders 

gesteld. Toen was het stoer om vervelend tegen elkaar en 

moeilijk te doen. Nu vind ik het juist heel stoer om tegen 

de meute in niet met je vijand, maar met je gewaardeerde 

collega samen aan een zaak te werken. Ik geniet daar heel 

erg van.”

Intensieve aanpak
Joseph Wouters, eigenaar van het bureau voor arbeidsge-

schiktheidsvraagstukken Terzet, vertelde over het concept 

HERVAT, een initiatief van Terzet en Van der Valk Vitaal, met 

medewerking van personenschadebehandelaar Cordaet. 

HERVAT is een vroege interventie en een intensieve mul-

tidisciplinaire aanpak, gericht op terugkeer naar werk en 

leven van slachtoffers van een ongeval. Voor de aanpak 

in HERVAT biedt Van der Valk Vitaal de noodzakelijke faci-

liteiten. Op inmiddels vier locaties van Van der Valk – Tiel, 

Amersfoort, Vught en Spanje – bieden zogenoemde ‘vita-

lenten’, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten, personal 

trainers en psychologen, hun diensten aan. Een verblijf met 

verzorging in de vorm van 24-uurs verpleegkundige zorg is 

mogelijk in speciaal daarvoor ingerichte kamers met pro-

fessionele hulpmiddelen. Joseph Wouters: “De mens staat 

centraal en alle partijen leveren zorg op maat. Zorg wordt 

naar behoefte en in samenhang aangeboden. Uniek van 

onze methodiek is dat de werkgever vanaf de start actief bij 

het herstelplan en terugkeer naar werk wordt betrokken. In 

reguliere trajecten gebeurt dit niet, te laat of te weinig. Met 

toestemming van de betrokkene doen wij dit direct, zodat 

hij of zij het leven en het werk zoals het was voor het on-

geval zo snel mogelijk weer kan oppakken. Hiermee wordt 

medicalisering voorkomen en de kans op een succesvolle 

re-integratie vergroot.”

Je geld of je leven
Gijs van Dijk, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van 

Maastricht, besprak de problematiek van de onverenigbare 

waardedomeinen, bijvoorbeeld wanneer het verlies van een 

naaste met een geldbedrag moet worden vergoed. “Wan-

neer je affectieschade met geld gaat vergoeden, zal het nooit 

genoeg zijn”, zo stelde hij. Zes mogelijke oplossingen zijn 

het volgens hem de moeite waard nader te onderzoeken: 1) 

beperk de uitkering van geld tot een minimum en compen-

seer zo veel mogelijk in natura; 2) stop met de immateriële 

schadevergoeding en neem die als een stelpost op voor het 

geval iemand toch onvoorziene kosten moet maken om ver-

der te kunnen; 3) we komen niet pas in actie wanneer de 

aansprakelijkheid deels of geheel is erkend, maar nemen op 

de koop toe dat er af en toe gevallen doorheen slippen die 

misschien niet hadden moeten worden vergoed; 4) we stop-

pen met causaliteitsdiscussies en als-dan-vergelijkingen; de 

enige relevante causaliteitsvraag is of de gegeven schade-

vergoeding in natura leidt tot herstel van het slachtoffer; 

5) vergoedingen van belangenbehartigers zijn niet langer 

Marinus Schroevers

Rianka Rijnhout Geertruid van Wassenaer

Joseph Wouters
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afhankelijk van de hoogte van de schadevergoeding; 6) we 

stoppen met het finaal willen regelen van schades, maar kij-

ken waar de benadeelde behoefte aan heeft. “Laten we sa-

men gaan kijken welke ideeën kunnen werken en hoe we ze 

kunnen implementeren”, aldus Van Dijk.

Risicobeheersing en schadelastbesparingen
Adam Gooch, commercieel directeur van Insurance Telema-

tic Solutions (ITS) in Peterborough (UK), besprak de hard-

ware en software die ITS levert voor risicobeheersing en 

schadelastbesparingen door motorrijtuigenverzekeraars. 

Hierbij gaat het met name om 1) berichten over ongevallen 

die onmiddellijk aan de verzekeraar worden doorgegeven, 

2) claimsmanagement op basis van ongevallenanalyses, 3) 

informatie over het gedrag van bestuurders, 4) fraudepre-

ventie en -detectie op basis van data-analyses en 5) risicobe-

heersing door de identificatie van goede en slechte bestuur-

ders. Om dit te bewerkstelligen worden auto’s uitgerust met 

telematica-apparatuur die ITS levert, installeert en onder-

houdt, maar verzekeraars kunnen dat ook zelf laten doen. 

Adam Gooch benadrukte in zijn presentatie dat de dienst-

verlening van ITS helemaal op de wensen, mogelijkheden 

en werkwijzen van verzekeraars kan worden afgestemd. 

Sommige maatschappijen verlangen van ITS dat het de to-

tale gegevensverzameling en -analyse op zich neemt tot en 

met de terugkoppeling daarvan naar de klant en andere ver-

zekeraars houden dat hele proces liever in eigen hand. “We 

are an ideal partner!” verzekerde Adam Gooch zijn gehoor.

Gezamenlijk budget
Het congres Let’s Progress werd afgesloten met een duopre-

sentatie door Maarten van der Linden, letselschade-expert 

bij Lindesk, en August Van, letselschadeadvocaat bij Beer ad-

vocaten. Zij behandelden de zaak van Joost, een motorrijder 

die op weg naar Schiphol, waar hij een baan als beveiliger 

had, door een vrachtwagen werd aangereden. Hij hield daar 

tal van ernstige verwondingen aan over. In een rollenspel 

bespraken Van der Linden en Van de hoogte van het smar-

tengeld voor Joost, de eerste keer met een deelgeschil en 

de tweede keer met een gezamenlijk besluit als uitkomst. 

Concluderend stelde August Van: “We hebben gezien dat 

het goed is om je in de letselschaderegeling kwetsbaar en 

open op te stellen, omdat je zo de ruimte creëert om mooie 

dingen te laten gebeuren en omdat zo het vertrouwen ont-

staat om tot een goede samenwerking te komen. Het eind-

resultaat is een gezamenlijk budget met een gedeelde ver-

antwoordelijkheid.” Maarten van der Linden: “Nog mooier is 

het om al bij het begin van de schadeafhandeling tot zo’n 

gezamenlijk budget te komen. Je tekent er beiden voor dat 

je het daarvoor gaat doen en vervolgens ga je er samen aan 

bouwen om binnen het kader van het afgesproken budget 

tot mooie oplossingen te komen. Dat is wat we moeten gaan 

doen!”

Inmiddels heeft Q-Consult Progress Partners laten weten 

volgend jaar een tweede editie van Let’s Progress te zullen 

organiseren. <

Adam GoochGijs van Dijk

Maarten van der Linden en August Van
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Young InSurance
Young InSurance (afgekort: YI) is eind 2009 door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters opgericht omdat er vanuit 

jongeren in de verzekeringsbranche vraag was naar verbinding met leeftijdsgenoten. Een vaak gehoorde opmerking van 

nieuwelingen na hun eerste co-assurantie netwerkbijeenkomsten, is dat ze het lastig vinden om aansluiting te vinden bij 

mensen in de zaal want  “je komt er amper tussen.” Door Kees Heijboer

Op zich logisch – stel ik me zo voor – als je als ervaren pro-

fessional staat te praten met je zakenpartner waarmee je al 

20 jaar van alles hebt meegemaakt en er mengt zich een 

23-jarige onbekende met allerlei vragen in je gesprek. Voor 

die jongeren is het een opluchting om met YI-lotgenoten te 

spreken die óók zoekende zijn naar hoe de markt werkt. Het 

wordt helemaal leuk als je erachter komt dat degene waar-

mee je staat te praten je klant of opdrachtgever blijkt te zijn 

en je elkaar kort daarna aan de telefoon hebt om zaken te 

doen.

In 2015 hebben Sjaak en Rosemarijn hun taken overge-

dragen aan een bestuur van tien jongeren uit de branche. 

Sindsdien organiseren we allerlei netwerkborrels en be-

drijfsbezoeken. We mogen als bestuur met trots zeggen 

dat we samen met onze netwerkpartners continuïteit heb-

ben aangebracht in het Assurantie Hockey Toernooi (28 

juni a.s.) en de buitenlandtrip (Berlijn, 17-23 november a.s.). 

Daarnaast ben ik erg blij dat Chubb ons al zes jaar op rij een 

masterclass op topniveau aanbiedt en heeft aangegeven dit 

de komende jaren te willen blijven doen. Verder heb ik er 

vertrouwen in dat het YI-gala (4 oktober a.s.) sinds de hit van 

afgelopen jaar ook een terugkerend succes gaat worden. 

Bestuur
Uit de lichting van 2015 zitten Zeynep Bulut (Van Ameyde), 

Denise Heijstek (VNAB) en ondergetekende nog steeds in 

het bestuur. Om de bekende events succesvol te houden, 

maar ook om vernieuwend te blijven ben ik trots dat Shali-

nie Baidnjath (Chubb), Sheralyn Heideman (Van Traa Advo-

caten) en Soner Calim (Allianz) zich sinds april van dit jaar 

bij ons hebben gevoegd. De eerste meetings waren al erg 

succesvol en we werken volop samen om onze nieuwe plan-

nen uit te rollen! 

Het organiseren van evenementen blijf ik leuk vinden. Juist 

door in de aanloop naar een event na te denken over het on-

derwerp en de juiste mix van sprekers daarbij te zoeken heb 

ik het idee dat een event vaak een succes wordt. Daarnaast 

ga ik steeds op zoek naar de beste locatie voor een gezellige 

borrel na afloop, want die is minstens zo belangrijk om echt 

in contact te komen met je klanten en opdrachtgevers. In 

dat hele proces blijf ik iedere keer weer nieuwe leuke men-

sen ontmoeten. 

Diverse evenementen
Het hoogtepunt voor mij blijft het organiseren van de jaar-

lijkse buitenlandtrip. Sinds we met onze vereniging twee 

keer in Londen zijn geweest ben ik samen met Peter van 

Huizen (Dirkzwager Legal & Tax) en Sjanil Bansraj (Markel) 

betrokken geweest bij de organisatie van YI netwerkrei-

zen naar München, Parijs en Madrid. Met steun van onze 

netwerkpartners lukt het ons ieder jaar een groep van 30-

45 jongeren mee te nemen om een kijkje in de keuken te 

krijgen bij onze Europese collega’s en elkaar goed te leren 

kennen. Daarvoor hebben we steeds contact gezocht met 

lokale makelaars, verzekeraars, herverzekeraars, advocaten, 

schade-experts en verzekerden. Om ze te bezoeken en met 

ze in discussie te gaan over uiteenlopende onderwerpen. 

Een mooi voorbeeld daarvan was ons bezoek aan BMW in 

de periode dat de discussie over de zelfrijdende auto popu-

lair was. Via Munich-re kregen we een uitnodiging om op het 

hoofdkantoor van BMW daarover aan de insurance manager 

allerlei vragen te stellen. Een ander voorbeeld is ons bezoek 

aan herverzekeraar SCOR in Parijs, waar verschillende top-

functionarissen ons in een ochtend uitlegden hoe de her-

verzekeringsmarkt werkt. Door in een paar dagen vanuit al-

lerlei invalshoeken uitleg te krijgen en door het onderlinge 

contact in de groep, gaat de praktijk van de verzekeringswe-

reld meteen veel meer tot de verbeelding spreken. 

FERMA
Aankomende november zijn we uitgenodigd om het pro-

gramma van de FERMA in Berlijn bij te wonen. Dit jaar no-

digen we voor het eerst ook jongeren uit andere Europese 

landen uit. Dat meegaan met de buitenlandtrip goed is 

voor je netwerk blijkt onder meer uit het feit dat ieder jaar 

een actieve Whatsapp-groep overblijft, waarin deelnemers 

onderling regelmatig een informele borrel organiseren of 

gezamenlijk afspreken om naar een event te gaan. Als dat 

zo doorgaat vermoed ik dat jongeren over twintig jaar ook 

moeite zullen hebben om zich tussen gesprekken van verze-

keringsspecialisten van onze generatie te mengen. <

Kees Heijboer is voorzitter van Young InSurance en werkt als schade-expert en specialist op het gebied van 
product liability & recall bij Sedgwick.

Het bestuur van Young InSurance. Van links naar rechts: Denise Heijstek, Soner Calim, Shalinie Baidnjath, Kees Heijboer en Sheralyn Heideman. 
Niet op de foto: Zeynep Bulut 

De eerste meetings waren al erg 
succesvol en we werken volop 
samen om onze nieuwe plannen 
uit te rollen! 
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SCHADE golfdag 
met Brabants tintje

De gasten werden op enkele plaatsen in de baan verrast met 

een hapje en drankje. Gedurende de wedstrijd reed er ook 

een Brabants duo in een buggy rond om een Schrobbelér, 

een echt Brabants borreltje, in te schenken. Een opkikkertje 

voor de spelers. De eerste deelnemers kwamen rond 17.30 

uur weer in het clubhuis terug waar een bittergarnituur met 

drankje klaarstond om de dorst te lessen na deze spannende 

maar bovenal gezellige wedstrijd. 

Clinic
De golfclinic begon met putten en chippen waarna er een 

lunch in het restaurant werd geserveerd. De clinic ging na de 

lunch verder op de drivingrange. Hier kon men de langere 

slagen oefenen. 

Vervolgens liep de groep naar een cateringpunt in de baan 

waar ze, samen met de voorbijkomende teams, een drankje 

en een Brabants worstenbroodje konden nuttigen. Toen 

ging het echte spel beginnen. Deelnemers van de clinic 

mochten zelf een wedstrijd op de baan spelen. Ze arriveer-

den uiteindelijk gelijktijdig met de wedstrijdteams weer in 

het clubhuis.

Tijdens een gezellige borrel hield Ariënne de Boer van de 

Nederlandse Brandwondenstichting om 18.30 uur een korte 

toespraak over het doel van de Stichting. Zij nam samen met 

Margret Wallaard de prijsuitreiking voor haar rekening. 

Winnaars
Het team van Lekkageservice van Gerven kwam als winnaar 

uit de bus. De teamleden, te weten Edwin van Gerven, Thé 

van Steen, Rob van Leeuwen en Robert Jansen, behaalden 

een netto score van 56,15 punten.

Een volgens de pro zeer talentvolle Francie Peeters kwam als 

winnaar van de golfclinic uit de bus. Francie mocht een golf-

clinic voor twee personen en een fles AIX rosé in ontvangst 

nemen. De prijs was aangeboden door Q-Build.

De Longest en de Neary dames zijn beide gewonnen door 

Kerensa Breddels.

De Longest en de Neary heren door respectievelijk Robert 

Jansen en Frank Rensen.

BELFOR had als kers op de taart een speciale prijs ter be-

schikking gesteld: Een bezoek aan het opleidingscentrum 

van BELFOR in Neufarhn (Duitsland), voor twee personen, 

inclusief de vliegtickets en twee hotelovernachtingen. Deze 

reis is gewonnen door Annemieke Verhorst-Lemson (Bos-

Boon expertise).

En uiteraard was er de beruchte Poedelprijs. Die werd aan-

geboden door Von Reth contra-expertise.

Spelen voor het goede doel
Na de prijsuitreiking kon men ook nog een poging wagen 

om vanaf een afslag op het terras in een boot op het wa-

ter te slaan. De opbrengst zou ten goede komen aan de 

Brandwondenstichting. Hieraan werd door een groot aantal 

deelnemers meegedaan met als gevolg dat er nog een mooi 

bedrag voor de Stichting werd ingezameld.

Iedereen heeft nog heerlijk op het terras in de zon kunnen 

nagenieten van de golfdag. En van diverse heerlijke gerech-

ten van de Green Egg. 

Sponsoren, bedankt!
SCHADE magazine wil de sponsoren Timco Trading, Bos-

Boon Expertise, Von Reth contra-expertise, Lekkageser-

vice van Gerven en alle deelnemers heel hartelijk bedanken.

Zij hebben ervoor gezorgd dat het een geweldige dag was 

en bovenal dat het Goede Doel werd gesteund!

Op vrijdag 15 juni vond de SCHADE golfdag plaats. De eerste gasten druppelden vanaf 11 uur binnen op Burggolf 

Gendersteyn. Zij werden bij binnenkomst ontvangen door Margret Wallaard (SCHADE magazine) en Wendy Steines 

(hoofdsponsor Timco Trading). Na een informeel koffiebuffet met echte Bossche bollen klonk om 12.30 uur het startschot 

voor de wedstrijd.
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Met een recordaantal deelnemers van 200, prachtig weer en een hoge 

opbrengst voor het goede doel vond de Insurance Cycle Tour plaats op 

24 mei jl. Deelnemers werden begeleid door oud wielerprofessionals Bart 

Voskamp en Marc Lotz.

Inschrijving tour 2020 vanaf september
In 2020 verplaatst het Insurance Cycle Tourcircus naar Ede waar op 5 

juni de nieuwe editie zal worden verreden. Hier zullen klimmers aan hun 

trekken kunnen komen. Ook voor niet-klimmers is er een prachtige route 

uitgezet. Vanaf 1 september 2019 kan men zich hiervoor inschrijven. (lees 

verder op de site 29-5)

SCHADEBOULEVARDRECONDITIONERING

OPBRENGST INSURANCE CYCLE TOUR NAAR VERWENBOXEN

PARTNERSHIP EMS NEDERLAND 
EN 3.0 EXPERTISE

Per 1 april 2019 zijn EMS 

Nederland en 3.0 Ex-

pertise een partnership 

met elkaar aangegaan. 

Beide bedrijven hebben 

een zelf ontwikkelde 

cloudbased applicatie, 

die eenvoudig met elk systeem kan samengaan. Meer informatie is op 

de website te lezen. De core business van EMS is EMS ‘Claimsengine’. 

Dit is een STP-oplossing die bulkschades afhandelt voor verschillende 

opdrachtgevers in binnen- en buitenland.  3.0 Expertise is een landelijk 

werkend expertisebureau dat zich bezighoudt met schade-expertise 

op het gebied van met name brand, aansprakelijkheid en rechtsbij-

stand bij particulieren en het midden- en kleinbedrijf.

Door de applicaties aan elkaar te koppelen kunnen EMS en 3.0 Exper-

tise de verzekeringsmarkt een volledig schadebehandelingsproduct 

aanbieden. (lees verder op de site 16-4) 

VAN LOON ASSURANTIËN 
KOOPT FDC BREDA

Per 1 juli 2019 komt 85% van de aandelen van FDC Breda in handen van 

het Dordrechtse verzekeringsbedrijf Van Loon. De resterende 15% blijft 

in het bezit van FDC Breda mede-eigenaar Chris Luiijf. Luiijf blijft als 

partner verbonden aan de nieuwe organisatie. 

De organisatie in Breda zal verder gaan onder de naam FDC Van Loon en 

blijft gevestigd in het pand aan de Nieuwe Boschstraat in Breda. De scha-

deverzekeringen zullen bij Van Loon Volmacht worden ondergebracht. 

FDC Van Loon zal een hypotheekafdeling in Dordrecht gaan opzetten 

conform het succesvolle model in Breda. (lees verder op de site 16-5)

Foto v.l.n.r. Lars Melis, 
Pierre van der Westen, 
Chris Luiijf, Marcel van 
Loon en André Meijvis 

Waterschade is altijd weer anders
Waterschade komt bij de gemiddelde Nederlander slechts een keer in een mensenleven voor maar komt altijd 

onverwachts. Het oplossen van waterschade vraagt in veel gevallen om een specialistische oplossing. Met meer dan 20 

jaar ervaring in het oplossen van waterschades en vochtproblematiek, heeft Joost Rozestraten van Droogspecialist al heel 

wat verschillende situaties meegemaakt.

“Het uitdagende van dit werk is dat je altijd weer met een andere situaties en 

mensen te maken hebt. Zo is de één al in paniek om een kleine vochtplek en 

is de ander heel relaxed, ook als de schade groot is. Om efficiënt te drogen en 

de overlast zo zoveel mogelijk te beperken - uiteraard tegen zo laag moge-

lijke kosten - vraagt elke droging een andere aanpak. Drogen is specialistisch 

werk, waarbij ervaring nodig is om een snelle aanpak en beste oplossing te 

Door Joost Rozestraten, Droogspecialist

Joost Rozestraten is de oprichter/eigenaar van Droogspecialist. Droogspecialist biedt voor zowel zakelijke als voor particuliere klanten droogtechniek 
oplossingen met betrekking tot droging, verwarming, ventilatie en vochtmetingen.

Voor elke lekkage een specifieke oplossing

Hier twee projecten met verschillende aanpak

bieden. Zomaar een standaard drogertje naar binnen schuiven is in veel ge-

vallen niet altijd de beste oplossing.” 

Droogspecialist doet niets anders dan drogen en mag zich met recht spe-

cialist noemen. “Het lekkerste vlees haal je toch bij de slager? Waterschade 

drogen laat je over aan een droogspecialist.”  <

Zwevende dekvloer drogen
Een luxueus nieuwbouwappartement van 120 m2 ondervond flinke wa-
terschade door een lekkende koppeling in de waterleiding. De lekkage 
zorgde ervoor dat de zwevende anhydride dekvloer behoorlijk verza-
digde. Geluk bij een ongeluk was dat de gietvloer nog aangebracht 
moest worden in het appartement. Anders was deze ook verloren 
gegaan. 

Onderdrukdroging
Met een speciale droogtechniek op basis van onderdrukdroging, bracht 
Droogspecialist een luchtstroming van droge lucht op gang, die door 
de isolatie van de zevende dekvloer heen blies. Hierdoor werd het aan-
wezige vocht snel onttrokken en brachten we de zwevende dekvloer 
weer in oorspronkelijke ‘droge’ staat terug. Onze specialisten controleer-
den regelmatig het vochtgehalte in de vloer, totdat deze volledig droog 
was. Het drogen van een zwevende dekvloer in bijna alle situaties veel 
voordeliger dan vervangen.

Dakisolatie drogen
Door het niet goed tijdelijk waterdicht maken van het dak van deze villa 
in aanbouw, zorgde een fikse regenbui voor grote schade. Er kwam re-
genwater tussen de dakisolatie terecht. Om de financiële schade zoveel 
mogelijk te beperken, werd er snel gehandeld. 

Drogen is een specialisme

Absorptiedrogers en vacuüm-turbines 
Door het drogen van de dakisolatie met behulp van absorptiedrogers 
en vacuümturbines werd door de isolatielaag een droge luchtstroming 
op gang gebracht. Hierdoor kon het aanwezige vocht snel verdampen 
en heeft Droogspecialist de natte isolatielaag snel en volledig kunnen 
drogen. Het totaal vervangen van dakisolatie is in veel gevallen een veel 
kostbaardere zaak dan het drogen ervan.
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Werken in een  
veranderende wereld

Advertorial

088 - 365 62 67
dolmans.com

Bij het selecteren van nieuwe mede- 
werkers letten we vooral op die vaar-
digheid en minder op zijn reconditione-
ringskennis. Die kennis hebben wij ruim 
beschikbaar binnen onze organisatie en 
kunnen we prima bijbrengen. Maar de wil 
om te helpen, alsook de flexibiliteit  
om je aan te passen aan de wens van  
de klant: die moeten in je zitten. In de 
huidige arbeidsmarkt, waarin het aanbod 
al beperkter is, is het zoeken naar die 
competenties dan ook één van de  
grootste uitdagingen.  
 
Om de goede medewerkers te vinden en 
te binden, is meer aanpassingsvermogen 
van de organisatie nodig. Want waar in 
het verleden één functieprofiel en één 
pakket arbeidsvoorwaarden passend was 
voor alle medewerkers, zullen we nu meer  
individueel maatwerk moeten maken voor 
een goede match. De medewerker van 
nu is vaak niet op zoek naar een baan die 
elke dag van half acht tot vier is. Hij is  
gewend te multitasken, meer plaats- en 
tijd onafhankelijk te werken en vaak  
privé- en werktijd door elkaar heen te 
laten lopen, met een goede balans. En 
hoe past dat in een omgeving waarin je, 

gelijktijdig met je collega’s, op een  
specifieke locatie je werk moet doen? En 
vaak nog op heel andere tijden dan de 
reguliere kantoortijden?  
 
Waar valt nog meer aan te denken? Onze 
dienstverlening eist een 24/7 mentaliteit: 
zowel ingeroosterd als ongepland vragen 
we regelmatig van onze medewerkers om 
langer te blijven, of om alsnog ’s avonds 
te komen helpen. Maar hoe past dat in je 
privéleven als daar ook kinderen zijn of 
mantelzorg zit? Hoe ga je om met  
gewenste andere of flexibele werktijden 
in een branche die zich kenmerkt door 
continue beschikbaarheid? Hoe passen 
deeltijdwerkers daarin?

Vraagstukken die een claim leggen op de 
flexibiliteit van de organisatie, niet alleen 
naar de klant toe, maar ook in de vraag 
naar medewerkers. Uiteindelijk leiden  
tevreden medewerkers ook tot blije  
klanten. En dat succesvol bewerkstelligen 
is de uitdaging voor het binden en boeien 
van medewerkers.

Marlies Volkers
HR Manager

De achterliggende reden  
hiervoor is dat in ons vak  
medewerkers vooral een 
maximaal dienstverlenende 
instelling moeten hebben.  
Oog hebben voor zaken  
die de gedupeerde  
bezighouden,begrip  
hebben voor de situatie  
en de klant gerust stellen. 
Doel van dit alles is een  
gelukkige klant, die  
tevreden is over onze 
dienstverlening, maar  
uiteindelijk over die van 
onze opdrachtgever. Want 
geluk herstellen, dat is wat 
wij doen. 

Als visitekaartje van een 
verzekeraar, vastgoedbe-
heerder of intermediair is 
het ‘ontzorgen’ van de  
klant één van de meest  
belangrijke aspecten. En 
dat is een competentie die 
je nauwelijks kunt leren:  
dat moet in je DNA zitten.

Binnen calamiteiten 
diensten werken  
mensen met diverse 
achtergronden. Vooral 
veel mensen met een 
horeca achtergrond  
of andere dienst- 
verlenende sectoren. 

SCHADEBOULEVARD

PRIJSUITREIKING LANDELIJKE SCRIPTIEPRIJS STICHTING BEER IMPULS
Mevrouw mr. Valérie Beulen (Maastricht Universi-

ty) heeft de landelijke scriptieprijs Stichting Beer 

impuls gewonnen met de ingezonden scriptie 

‘De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor 

particuliere medebezitters van gebrekkige roe-

rende zaken: the damage lies where it falls’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amster-

damse slachtofferadvocaten, stimuleert onder 

andere de ontwikkeling van jong talent met 

belangstelling voor het rechtsgebied van aan-

sprakelijkheid en personenschade. De stichting 

heeft in dat kader - voor het vierde jaar op rij 

- een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per 

aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij 

het bestuur van de stichting één masterscriptie 

worden aangeleverd op het gebied van aanspra-

kelijkheidsrecht en/of personenschade. (lees 

verder op de site 15-5)

V.l.n.r. mr. John Beer, prof. mr. Cees van Dam, mr. Patricia Croes (scriptiebegeleidster Maastricht University), mr. dr. Theo 
Kremer (Foto: Hanna Hachula)

ESMA EXPERTISE NEEMT 
WATERSPORT EXPERTISE-

wERKZAAMHEDEN OVER VAN CED

ESMA Expertise heeft met ingang van eind mei alle expertisewerk-

zaamheden op watersportgebied overgenomen van CED. Door de 

overname is ESMA Expertise een van de grotere expertisebureaus 

in Nederland op het gebied van schade-expertise van vaartuigen, 

opsporen van gestolen boten, afhandelen van diefstalschades, uit-

voeren van onafhankelijke conditiekeuringen, inspecties en taxaties. 

(lees verder op de site 22-5)

PROTEUS EN VANBREDA WERKEN 
VERZEKERINGSPOLIS UIT VOOR 

AUTONOME SCHEPEN

Autonome schepen vormen een belangrijk deel van de toekomst van de 

maritieme sector. Maar tegelijk is dit fenomeen zo nieuw dat er voor de 

risico’s die deze autonome vaartuigen lopen en veroorzaken nog geen op-

lossingen zijn op de bestaande verzekeringsmarkt. Proteus Risk Solutions 

en Vanbreda Risk & Benefits slaagden er toch in om samen met verzeke-

raar MS Amlin een polis op maat van het autonoom schip Mahi One te 

ontwikkelen.

Project Mahi is een privéproject van vier ingenieursvrienden die het idee 

kregen om een autonome, onbemande boot te bouwen die de Atlantische 

oceaan gaat oversteken. Tijdens deze overtocht zal de boot atmosferische 

en oceanografische data verzamelen zoals de hoeveelheid zuurstof die er 

in de oceaan opgelost is of het zoutgehalte. (lees verder op de site 20-5)



53www.schade-magazine.nl

ADVOCATUUR

“Niets is onverzekerbaar?!” deed mij echter ook denken aan 

een risico dat AVB-verzekeraars altijd al liever niet willen 

verzekeren: het zogenaamde ‘ondernemersrisico’. Van ouds-

her kent de AVB-polis een dekkingssystematiek die ervoor 

moet zorgen dat verzekerde zelf instaat voor de deugdelij-

ke nakoming van zijn primaire contractuele verplichtingen. 

Het risico dat de ondernemer niet of te laat levert wat hij 

zijn klant heeft beloofd, moet bij de ondernemer zelf blij-

ven liggen, omdat anders de prikkel om deugdelijk te pres-

teren sterk afneemt, zo is de gedachte.

In de standaard AVB-polisvoorwaarden komt deze gedach-

te op verschillende manieren tot uitdrukking. Allereerst in 

de dekkingstrigger: er is in principe (dus behoudens aan-

vullende dekkingen) alleen dekking voor aansprakelijkheid 

die het gevolg is van dood of letsel, of van beschadiging 

van een zaak van een derde. Simpel gezegd: er moet iets 

kapot. Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade, 

zoals die veelal het gevolg is van niet-nakoming van de pri-

maire prestatie, is in beginsel niet gedekt.

Is er wel iets kapot gemaakt, dan volgen andere uitwer-

kingen van de hiervoor genoemde ‘ondernemersrisico-ge-

dachte’. Uitgesloten van dekking zijn:

• de kosten van vervanging of herstel van het door verze-

kerde geleverde product of werk;

• de kosten wegens het niet – of niet naar behoren – kun-

nen gebruiken van dat product of dat werk;

• de schade aan zaken die verzekerde – ter bewaring, be-

werking, enzovoorts – onder zich had.

Met name de vraag hoe de ‘drietrapsraket’ van (i) zaakbe-

schadiging (ii) vervangingskostenclausule en (iii) de ‘niet 

naar behoren-uitsluiting’ uitpakt bij bepaalde AVB-schades, 

kan voer voor discussie opleveren. En zo blijkt ook wel uit 

de weinige rechtspraak en literatuur hierover. De voorbeel-

den die te vinden zijn, geven bovendien het beeld van een 

scheiding tussen wel en niet gedekte situaties, die – zoge-

zegd – aan de borreltafel niet goed uit te leggen lijken. Ter 

illustratie:

• Volgens Hof Den Haag is er geen dekking wanneer bij 

het uit- en inbouwen van een door verzekerde geleverd – 

gebrekkig – bouwmateriaal enkel andere onderdelen kapot 

worden gemaakt die qua functie en waarde ondergeschikt 

zijn aan de geleverde zaak. Kennelijk is die dekking er wel, 

of gedeeltelijk, als er belangrijkere onderdelen stuk ge-

maakt worden (of kan de verzekeraar zich dan nog beroe-

pen op de ‘niet naar behoren-uitsluiting’?);

• Uit een bekend handboek lijkt te volgen dat er wel 

dekking bestaat wanneer een door verzekerde geleverde 

sprinklerinstallatie spontaan (zonder brand) gaat sproeien 

en waterschade veroorzaakt, maar niet wanneer die sprin-

klerinstallatie bij brand niet gaat sproeien en daardoor het 

pand affikt.

Hoe goed ik deze voorbeelden vanuit de polistekst ook zou 

kunnen verdedigen; ik vraag mij af of deze steeds goed te 

verklaren vallen vanuit de oorspronkelijke gedachte van 

het ondernemersrisico.

Maar een tweede vraag die opkomt, is of deze ‘oude’ sys-

tematiek van de AVB-polis, die het ondernemersrisico vol-

ledig buiten tracht te houden, nog wel past in deze tijd 

waarin de hele markt de mond vol heeft over innovatie. Een 

tijd bovendien waarin onder andere polissen bepaalde on-

dernemersrisico’s al lang gedekt worden (zoals de BA-polis 

die ook niet-presteren dekt en de CPI-polis die ook herleve-

ring dekt). En een tijd waarin reputatieschade de grootste 

bedreiging van elke onderneming is, zodat de prikkel om 

deugdelijk te presteren er misschien sowieso wel is.

Is een compleet nieuwe soort AVB-wording denkbaar, die 

afscheid neemt van de zaakschade-trigger en de vervan-

gingskostenuitsluiting? Een polis die wellicht beter aan-

sluit bij de behoefte van ondernemers, die mogelijk liever 

de financiële risico’s van iedere (onbedoeld) ondeugdelijke 

prestatie of onrechtmatige daad willen afdekken in plaats 

van uitsluitend de risico’s van die fouten die toevallig iets 

kapot maken? Vanzelfsprekend zal zo’n verandering (enor-

me) invloed op de premie hebben. En bij het loslaten van 

de beperking tot zaakschade zullen verzekeraars onge-

twijfeld wat willen doen aan de ‘open basisdekking’ van de 

huidige AVB-polissen voor alle bronnen voor aansprake-

lijkheid. Vanuit commercieel oogpunt is een dergelijke ‘All 

damage’-AVB-polis dan ook uitdagend te noemen. Maar 

toch vraag ik mij af: is er niet één ‘disruptor’ in de markt die 

het aandurft?

Niets is onverzekerbaar. 
Dus ook het ondernemersrisico niet?

“Niets is onverzekerbaar?!” kopte de laatste VNAB Visie. De ontwikkeling dat bepaalde risico’s steeds moeilijker te verzekeren zijn, heeft veel 

aandacht. En terecht, wat mij betreft, ook in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzekeraars, waar Mop van Tiggele in 

diezelfde VNAB Visie ook op wees.
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BosBoon
Expertise

WWW.BOSBOON.NL

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

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

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

BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

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

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

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

Door Peter van den Broek, 
werkzaam bij 
Kennedy Van der Laan
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Het team Art and Private Client van 
Hiscox Nederland is uitgebreid met 
vijf nieuwe collega’s. Zij houden zich 
bezig met underwriting, business 
development en claims. Johan 
Weijer, Teamleider Art and Private 
Client, begon zijn carrière als schadebehandelaar 
op de assurantiebeurs in Amsterdam en rolde 
daarna de co-assurantie in. Laatstelijk als 
acceptatiespecialist Brand bij Delta Lloyd, ge-
volgd door NN. 
 
Jessica Roos, Business Develop-
ment Underwriter Art and Pri-
vate Client, studeerde onder meer 
Rechtsgeleerdheid aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Vervolgens 
werkte zij onder meer bij Meeùs 
Assurantiën en VanNiekerkCieremans advoca-
ten. Zij combineert haar werk bij Hiscox nog tot 
medio dit jaar als promovenda Verzekeringsrecht 
aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies 
(onderwerp Juridische aspecten van co-assuran-
tie). 
 
Hadassa Schrijver, Underwriter 
Art and Private Client, studeerde 
Cultureel Erfgoed aan de Hoge-
school voor de Kunsten en schreef 
haar scriptie over het verzekeren van 
bruiklenen. Aansluitend werkte zij 
bij Raetsheren Van Orden. 

Amy van der Maat, Claims Under-
writer, studeerde Rechten aan de 
Vrije Universiteit. Amy behandelt bij 
Hiscox schades van zowel particu-
liere als zakelijke relaties. 

Marleen Hoogveld, Claims Under-
writer, volgde de masteropleiding 
Aansprakelijkheid en Verzekering 
aan de Erasmus Universiteit. Ze 
werkte aansluitend als schade-
expert bij EMN-CED. Net als Amy 
handelt Marleen bij Hiscox schades af van zowel 
particuliere als zakelijke relaties.
 
Ron Bavelaar (60) is door de Le-
denraad van Coöperatie Univé U.A. 
benoemd tot lid van de Raad van 
Bestuur. Vanaf 1 juni vervult Bavelaar 
binnen de Raad van Bestuur de 
rol van voorzitter en is daarmee 
de opvolger van Joost Heideman. Bij Univé zal 
Bavelaar zich samen met chief financial & risk 
officer Miranda Hendriks en chief transformation 
officer Ellen Peper bezighouden met de verdere 
professionalisering van de Univé Formule, het 
vergroten van de commerciële slagkracht en de 
transformatie van Univé naar een toekomstvast 
zekerheidsmerk. 
  
Tijdens de bijzondere Algemene 
Ledenvergadering van de Verenigde 
RegioBank Adviseurs, VRA, is Eliana 
van der Jagt-Kalverda benoemd 

SCHADETRANSFERSAGENDA

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 juni 
• DIA Amsterdam

Donderdag 27 juni 
• 15-jarig jubileum CCV, Boerderij Mereveld, Utrecht

Maandag 9 september 
• Beursborrel Dirkzwager Legal & Tax

Woensdag 11 september
• Aanvang Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige leerlijn 20, Universiteit 
van Leiden

Vrijdag 13 september
• Aanvang opleiding schadebehandelaar (7-daags), opleidingscentrum DFO, 
Hoevelaken

Maandag 23 september
•  Basiscurcus Brandveiligheid, Brandpreventie Academy, Echteld

Woensdag 25 september
•  FRAUDtalks, Amsterdam

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

tot lid van het bestuur van de VRA. Eliana van 
der Jagt-Kalverda is adviseur en vennoot van 
het in Haarlem gevestigde financieel advieskan-
toor Kramer Advies. De Verenigde RegioBank 
Adviseurs heeft als doel het behartigen van de 
belangen van de kantoren van De Volksbank die 
werkzaam zijn onder de naam RegioBank. Bij de 
vereniging zijn ondernemers aangesloten met in 
totaal meer dan 531 vestigingen.
 
Lidwien Suur (44) is per 1 sep-
tember 2019 benoemd tot lid van 
de Raad van Bestuur van Achmea. 
Zij wordt verantwoordelijk voor 
onder meer de divisies Schade & 
Inkomen, Centraal Beheer en Interpolis. De Raad 
van Bestuur van Achmea bestaat hierdoor per 1 
september 2019 uit Willem van Duin (voorzitter), 
Michel Lamie (CFO), Robert Otto, Lidwien Suur, 
Bianca Tetteroo en Henk Timmer (CRO).

Per 1 juni 2019 is Martin Weltje 
de nieuwe directeur Risk bij VLC 
& Partners. Martin was sinds 2015 
directeur bij Concordia de Keijzer. 
Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar 
gewerkt in verschillende management- en 
directiefuncties bij PostNL en TNT. Als directeur 
Risk gaat Martin van grote betekenis zijn bij de 
verdere uitrol van de strategie en het realiseren 
van groeiambities.
  
Per 1 juni jl. versterkt Alfred 
Dubbink DUPI Underwriting Agen-
cies B.V. als Senior Underwriter Ma-
rine / Lead Underwriter Towage. Alf-
red is afkomstig van RSA Nederland, 
waar zijn laatste functie Lead Trading Marine 
Underwriter was. Alfred houdt zich in zijn rol als 
Senior Underwriter Marine / Lead Underwriter 
Towage bezig met maatwerkoplossingen voor 
risico’s verbonden aan sleepprojecten, waarbij 
zowel materiële schade als de aansprakelijkheid 
wordt gedekt tot contractuele of wettelijk voor-
geschreven limieten.

Maurits Bito is per 1 mei jl. voor een jaar 
aangenomen bij DUPI Underwriting Agencies 
B.V. als  trainee. In zijn traineeship zal Maurits 
meelopen met de afdelingen Casualty, Marine, 
Engineering en Property. Maurits heeft Rechtsge-
leerdheid (bachelor) gestudeerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en volgt momenteel de 
master Fiscaal Recht. 
 
Per half april is Alex van Lith in zijn 
nieuwe functie als accountmanager 
en projectleider bij Polygon gestart. 
Van Lith werkte sinds 2000 in de faci-
litaire branche en later in de reconditionerings-
branche. Hij maakte in 2016  een carrièreswitch 
naar een accountantsbureau. Nu, drie jaar later, 
is hij weer terug in de reconditione-
ringsbranche.
 
Ard Korevaar Personenschade heeft 
zich versterkt met een nieuwe on-

dernemer: mr. drs. Berlinda Meilink. Zij is ruim 
20 jaar werkzaam in de letselschadewereld en 
heeft voor zowel verzekeraars als belangenbe-
hartiger gewerkt. Berlinda heeft met ingang van 
1 mei 2019 haar kantoor in Haarlem geopend.

Richard Bakker is per 1 mei gestart 
als Senior Underwriter Cyber Bene-
lux bij Chubb. Hij volgt Lars Springe-
ling op die een nieuwe uitdaging 
aangaat als Senior Underwriter 
Cyber/Professional Lines bij Chubb in Canada.
Richard Bakker (1981) heeft tien jaar ervaring in 
de verzekeringssector en was meest recent werk-
zaam bij Zurich als Senior Underwriter Financial 
Lines. 
 
Matthias de Boer versterkt per 1 
mei het Klantenservice team Taxa-
ties & Inspecties van Lengkeek in de 
functie van intern accountmanager 
op het kantoor in Rotterdam. Matthi-
as heeft de opleiding Small Business 
Retailmanagement gevolgd aan de Christelijke 
Hogeschool Noord Nederland een heeft een 
zeer brede ervaring binnen verschillende com-
merciële organisaties opgedaan waaronder als 
regiomanager bij De Haan Minerale Oliën en 
accountmanager bij Van Dijk Flora.
 
Per 1 mei 2019 is Louis Schenkel 
werkzaam voor de Holland Herstel 
Groep (HHG), waar hij als vestigings- 
en projectmanager verantwoordelijk 
wordt voor het uitbouwen van de 
activiteiten in de reconditionerings- en herstel-
branche voor de vestiging in Rotterdam. Louis 
heeft ruime ervaring in de expertisebranche 
waar hij werkzaam was als loss adjuster bij Kakes-
waal en CED en als claimshandler bij Fortis ASR 
Groep. In 2017 heeft hij de overstap gemaakt 
naar de herstelbranche en samen met Steven 
McGill Schade Regie Centrum (SRC) opgericht.
 
John Kopp is begin dit jaar met 
Claimscenter gestart. Mr. J.A.(John) 
Kopp is sinds 1999 werkzaam 
binnen de aansprakelijkheid- en 
verzekeringsrechtpraktijk. Eerst als 
advocaat bij Van Doorne en daarna bij Nysingh. 
Later werd hij als zelfstandig (claims)jurist werk-
zaam voor diverse verzekeraars. Kopp is vooral 
op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, 
aansprakelijkheid voor bedrijven en bestuurders-
aansprakelijkheid actief.

Can Akın Çağlar is per 10 mei 2019 
teruggetreden als Chief Executive 
Officer (CEO) van Eureko Sigorta, 
dochteronderneming van Achmea 
in Turkije. Hij heeft deze functie de 
afgelopen vijf jaar vervuld. Can Akın Çağlar zal 
tot 31 juli 2019 aanblijven als speciaal adviseur 
van Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur van 
Achmea en voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen van Eureko Sigorta. Hij heeft er tevens 
mee ingestemd per 1 augustus 2019 te fungeren 

 Reeds meer dan 25 jaar
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IG ONDERHOUD              IG DIENSTEN
BIJ CALAMITEITEN:
schoonmaak (zowel regulier als eenmalig); herstelwerk en gevelreiniging.

RECONDITIONERING BIJ WATERSCHADE EN BRANDSCHADE:
het leegruimen van uw woning; ontruimingen (zowel op afspraak als 
Ad-hoc) en verhuizingen.

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

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

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

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 IG ONDERHOUD zorgt en ontzorgt!

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

www.ig-diensten.nl

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

Willeke Joostenstraat 40
4744 RR, Bosschenhoofd 
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Klaverblad Verzekerin-
gen heeft Annemarie 
Mijer (1970) benoemd 
tot commissaris. Mijer 
is sinds begin dit jaar 
werkzaam bij ABN-
AMRO als Head Central Risk Manage-
ment. Daarvoor was zij onder andere 
CRO en lid van de Raad van Bestuur 
bij Delta Lloyd en CRO bij Nationale-
Nederlanden Leven.
  
De Raad van Commis-
sarissen van a.s.r. is 
voornemens om Ingrid 
de Graaf-de Swart te 
benoemen tot lid van 
de Raad van Bestuur. De benoeming 
van Ingrid de Graaf-de Swart is onder 
voorbehoud van goedkeuring door 
DNB (derde kwartaal 2019). Met de 
benoeming van Ingrid de Graaf-de 
Swart zal de Raad van Bestuur weer 
compleet zijn en bestaat deze met 
Jos Baeten (CEO) en Chris Figee (CFO) 
uit drie personen. 
  
Bart Janknegt is per 
begin juni toegetreden 
tot de hoofddirectie 
van VvAA Groep, waar 
hij verantwoordelijk is 
voor de zogenaamde 
‘Expertisegebieden’. Daaronder vallen 
verzekeringen, juridisch advies waar-
onder rechtsbijstand, sales en service, 
financieel- en fiscaaladvies, consul-
tancy, opleidingen, teamcoaching en 
bancaire oplossingen.

Marie-Louise de Smit 
(46) is per 1 juni be-
noemd tot Cyber Deals 
Director van Aon. In 
deze nieuwe rol wordt 
zij binnen Aon verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en leveren van Cyber 
Insurance Solutions. In nauwe samen-
werking met verzekeraars, klanten 
en partners zal zij klanten helpen om 
cyberrisico’s op een transparante en 
inzichtelijke manier verzekerbaar te 
maken. 

Per 1 augustus treedt 
Steven Verhaar in 
dienst als Senior Ac-
count Executive bij DUPI 
Underwriting Agencies. Steven zal in 
nauwe samenwerking met de Busi-
ness Unit Directors en Underwriters 
de contacten onderhouden met alle 
makelaars. Hij zal direct rapporteren 
aan Anton Cornel, Managing Director 
DUPI Underwriting Agencies. 

Improvement. Govert heeft ruim 17 jaar 
bij AIG gewerkt en heeft zich de laatste 
vier jaar gespecialiseerd in volmachten. 
Geplaatst op 10-05-2019
 
Coen Mom, Chief Affinity 
& SME bij Aon Nederland 
vertrekt bij Aon op 1 
september 2019. Nu de 
integratie van UMG bin-
nenkort succesvol wordt afgerond, zit 
zijn belangrijkste taak erop. Coen Mom 
begon november 2008 als CEO bij de 
Unirobe Meeùs Groep en begeleidde de 
hele overgang naar Aon. Zijn taken wor-
den na zijn vertrek waargenomen door 
Marc van Nuland, Country Manager Aon 
Nederland.
  
Projectmanager Raymond 
Houtvast werkt sinds 1 
april 2019 werkzaam bij 
Dolmans Calamiteiten 
Diensten als Projectmanager voor de 
vestiging Maastricht. 
Projectmanager Ronald 
Hermsen is sinds 22 
april 2019 onderdeel van 
Dolmans Calamiteiten Dien-
sten. Hij werkt als Project-
manager voor de vestiging Den Haag. 

Projectmanager Vincent 
Bruinsma is sinds 1 mei 
2019 werkzaam bij Dolmans 
Calamiteiten Diensten als 
Projectmanager van de 
vestigingen Nijmegen en 
Venlo. Hij heeft jarenlang als tussenper-
soon gewerkt binnen de verzekerings-
wereld.
  
Met ingang van 15 mei is de 
Bureaus uitgebreid met een 
nieuwe rekenkundig expert. 
Petra Elissen heeft een 
achtergrond als financieel 
planner en heeft in die hoe-
danigheid gewerkt bij zowel PGGM als 
DPFS (Doctors Pension Funds Services). 
Petra zal na een korte inwerkperiode als 
zelfstandig rekenkundig expert komen 
te werken.
 
Het bestuur van Kifid heeft 
mr. drs. G.C.C. (Gerard) 
Lewin per 1 mei 2019 
benoemd tot lid van de 
Commissie van Beroep. De 
heer Lewin is sinds 1995 
werkzaam bij de rechterlijke macht. Hij 
is momenteel senior raadsheer bij het 
Gerechtshof Amsterdam. 
 

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

als onafhankelijk vice-voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Eureko 
Sigorta. Can Akın Çağlar blijft ook 
voorzitter van het Turkse Verbond van 
Verzekeraars. 
Uco Vegter, momenteel divisievoor-
zitter Internationaal bij Achmea, zal 
als CEO van Eureko Sigorta optreden 
tot Achmea een nieuwe CEO heeft 
benoemd.
 
Tessa ’s Gravemade is per 
1 mei benoemd tot alge-
meen directeur van Flyct. 
Zij volgt hiermee Mark van 
Dijk op die deze functie 
jarenlang bekleedde. 
Tessa was tot deze datum operationeel 
directeur bij Flyct. Daarvoor heeft ze 
diverse managementfuncties bekleed 
binnen de organisatie. Zij was daarin 
verantwoordelijk voor diverse trajecten, 
waaronder kwaliteitsborging en ICT. 

Mark van Dijk gaat zich 
richten op het ontwikkelen 
van het Kenniscentrum van 
Flyct, waarin het opleiden 
en het borgen van letsel-
schadekennis centraal staat. 
Bovendien blijft Mark statutair directeur 
van het letselschade-expertisebureau.

Per 1 juli 2019 zal Michiel 
Vervliet (60) in dienst 
treden van DUPI Underwri-
ting Agencies als Director 
Risk & Operations. Michiel 
wordt lid van het Manage-
ment Team van DUPI Underwriting 
Agencies. Als Director Risk & Operations 
zal Michiel verantwoordelijk zijn voor 
de afdeling Risk, Legal Department en 
Compliance Department, voor capaci-
teitsinkoop en voor de kwaliteit van de 
claimprocessen en ondersteuningspro-
cessen bedrijfsbreed. 
  
Met ingang van 1 septem-
ber zal Rob Klaassen het 
team van Herstelpartner 
versterken als Schademana-
ger. Rob was de afgelopen 
tien jaar werkzaam als tech-
nisch beheerder voor zowel gebouwen 
als installaties.

HDI Rotterdam heeft per 1 
mei jl. het team volmachten 
uitgebreid met Govert 
Wessel. Govert is in dienst 
getreden als Specialist Bin-
ding Authorities op de afdeling Sales, 
Business Development & Continuous 

SCHADETRANSFERS COLOFON

Het team van Context bedankt 

al zijn relaties voor meer dan

10 jaar
vertrouwen en aanmoediging

en hoopt dan ook nog vele decennia 

van dienst te kunnen blijven!

Context B.V. | Levantkade 65 | 1019 MJ  Amsterdam | 020 6760467 | www.contextbv.com | www.context.global

Consultants | Experts
Check onze website:

www.letselopleidingen.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

VEEL STALBRANDEN 
MET ALS RESULTAAT 
EEN TOTAL LOSS


